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1. Vispārīgie noteikumi. Pasūtītājs un kontaktpersonas

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2011/09ELFLA
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas:
Pasūtītājs
Adrese
Reģ. Nr.
Kontaktpersona
Tālrunis
Faksa nr.
E – pasta adrese
Darba laiks

Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
90009114646
Petrs Brazdausks
+371 26139305
+371 63865567
pampali@saldus.lv
8.00-12.00 un 13.00-17.00

1.3. Iepirkuma priekšmets ir tiesības noslēgt ar pasūtītāju līgumu par Saldus novada
pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukciju:
1.3.1.

1. Kārta - no km 20.00 līdz km 24.40, CPV kods: 45200000-9;

1.3.2.

2. Kārta - no km 17.54 līdz km 20.00, CPV kods: 45200000-9;

1.3.3.
Būvdarbu izpildi līdzfinansē Eiropas Savienība, ELFLA projekts Nr. 10-02L32100-000316 „Autoceļa „Saldus- Pampāļi” posma rekonstrukcija”;
1.3.4.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par pilnu
apjomu – abām lotēm;
1.3.5.

Nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

1.4. Iepirkuma metode: atklāts konkurss
1.5. Līguma izpildes vieta: Saldus novads
1.6. Termiņi:
Aktivitāte
Pēdējais termiņš papildu
informācijas sniegšanai
Pēdējais termiņš piedāvājumu
iesniegšanai
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
Paziņojuma par atklāta konkursa
rezultātiem nosūtīšana
Piedāvājuma derīguma termiņš
Līguma noslēgšana

Līguma izpildes laiks

Termiņš
2012.gada 13. marts

Laiks

2012.gada 19. marts

plkst. 1400

2012.gada 19. marts
plkst. 1400
3 darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas
120 dienas, skaitot no
piedāvājumu atvēršanas dienas
Ne agrāk kā nākamajā
darbdienā pēc LR Publisko
iepirkumu likuma 67. panta 5.
daļā noteiktā nogaidīšanas
termiņa beigām
Līdz 31.08.2012., ieskaitot
objekta pieņemšanu
ekspluatācijā

1.7. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu
un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu,
maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, kas atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma mērķis ir
sasniegts, ja noteikts Konkursa uzvarētājs un noslēgts iepirkuma līgums.
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1.8. Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem
pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma
līgumu
1.9. Šajā nolikumā lietoto terminu skaidrojums:
1.9.1. Konkurss jeb iepirkuma procedūra: atklāts konkurss „Saldus novada
pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija” id. Nr. SNP
2012/09ELFLA, LR Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
1.9.2. Nolikums: konkursa id. Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikums ar pielikumiem
Adobe **.pdf formātā, lejuplādējams Saldus novada pašvaldības mājas lapā
www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi”.
1.9.3. Konkursa dokumenti: nolikums ar pielikumiem un pārējie konkursa dokumenti,
kas apskatāmi un lejuplādējami Saldus novada pašvaldības mājas lapā
www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi”.
1.9.4. Piedāvājums: pretendenta konkursa piedāvājuma dokumentos ietverto ziņu un
informācijas kopums.
1.9.5. Objekts jeb būvobjekts: autoceļa Saldus – Pampāļi posms, - Saldus novada
teritorijas daļa, kurā notiek būvdarbi, ietver arī pieguļošo teritoriju, palīgbūves un
būviekārtas līdz būvdarbu pabeigšanai un uzbūvētā objekta pieņemšanai
ekspluatācijā.
1.9.6. Būvdarbi jeb Darbi: Nolikuma tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā norādītā
būvniecība pilnā apjomā līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk.
būvlaukuma sagatavošana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz
Būvobjektu, celtniecības un montāžas darbi, izpildes dokumentu komplektēšana,
u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu,
Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem
aktiem.
1.9.7. Būvdarbu daļa: būvprojektā norādīta būvdarbu daļa, kas konkursa piedāvājumā
jāiesniedz kā atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija.
1.9.8. Būvprojekts: tehniskais projekts „Saldus novada pašvaldības autoceļa SaldusPampāļi km 17,54 – 24,40 segas rekonstrukcija”;
1.9.9. Būvprojekta autors: a/s „Ceļuprojekts”, Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, tālr.
67840580, fakss 67840581.
1.9.10. Būvlaukums: atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek
būvdarbi.
1.9.11. LBN: Latvijas būvnormatīvs.
1.9.12. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā: LR Ministru kabineta noteikumos
Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā sastādīts
akts par Darbu atbilstību Būvprojekta prasībām. Pieņemšanas komisijas parakstīto
aktu piecu darbdienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir
uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu.
1.9.13. Publiskās ēkas un būves: ēkas un būves, kas atbilst 21.07.2008. MK noteikumos
Nr. 567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un
būves"" noteiktajiem raksturojumiem.
1.9.14. Būves klasifikācija: atbilstoši 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1620
„Noteikumi par būvju klasifikāciju’’.
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1.9.15. Personālsabiedrība: LR Komercreģistrā ierakstīta
komandītsabiedrība LR Komerclikuma normu izpratnē.

pilnsabiedrība

vai

1.9.16. Personu apvienība: vairāku juridisku un/vai fizisku personu grupa jebkādā
kombinācijā, kuras dalībnieces noslēgušas savstarpēju līgumu par dalību konkursā
un iesniegušas kopīgu (vienu) konkursa piedāvājumu.
1.9.17. Būvuzņēmējs: pretendents, kurš uzvarējis konkursā, noslēdzis ar pasūtītāju
būvdarbu līgumu un noslēgtais līgums stājies tiesiskā spēkā - galvenais
būvuzņēmējs LR Vispārīgo būvnoteikumu 13. punkta izpratnē.
1.9.18. Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: persona, kuru būvuzņēmējs piesaista kādas
būvdarbu daļas izpildei.
1.9.19. Uzņēmums: šī nolikuma izpratnē - LR Komerclikumā definētie patstāvīgie
tiesību subjekti – kapitālsabiedrība, personālsabiedrība, cita veida komersants, kas
reģistrēts LR, kā arī patstāvīgs tiesību subjekts – saimnieciskās darbības veicējs, kas
reģistrēts ārvalstīs – sabiedrība, kompānija, korporācija u.c., saskaņā ar mītnes
zemes uzņēmējdarbības jomu regulējošiem tiesību aktiem.
1.9.20. Uzņēmuma (sabiedrības) vadītājs: persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmumu
reģistra aktuāliem datiem uzņēmumā ir pārstāvības tiesības, vai ārvalstu uzņēmumā,
- persona, kurai ir uzņēmuma pārstāvības tiesības saskaņā ar mītnes zemes
komercdarbību regulējošiem tiesību aktiem.
1.9.21. Ieinteresētā persona jeb ieinteresētais piegādātājs: persona, kas izrādījusi
interesi par Konkursu līdz piedāvājumu iesniegšanai.
1.9.22. Pretendents: persona vai personu apvienība, kas šajā konkursā iesniegusi
piedāvājumu veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja (konkursa nolikumā)
noteiktajām prasībām.
1.9.23. Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, jeb iesaistītā persona:
pretendenta - personālsabiedrības dalībnieks vai personu apvienības dalībnieks vai
apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām.
1.9.24. Komersants: LR Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs reģistrēta
persona.
1.9.25. Latvijas uzņēmums: komersants, kurš nodibināts un reģistrēts Latvijā, saskaņā
ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
1.9.26. Ārvalstu uzņēmums: komersants, kurš nodibināts un reģistrēts ārvalstī –
sabiedrība, kompānija, korporācija u.c., saskaņā ar ārvalsts tiesību aktiem.
1.9.27. Konkursa uzvarētājs: pretendents, kurš konkursā ieguvis augstāko galīgo
vērtējumu.
1.9.28. LR: Latvijas Republika.
1.9.29. PIL: LR Publisko iepirkumu likums.
1.9.30. CV: kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.
1.9.31. Finansējums: naudas summa, kuru pasūtītājs paredzējis būvdarbu apmaksai.
1.9.32. Līgums jeb Iepirkuma līgums: publisks būvdarbu līgums ar pielikumiem par
konkursa nolikumā pieprasīto būvdarbu izpildi LR Publisko iepirkumu likuma
normu izpratnē.
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1.9.33. PVN: pievienotās vērtība nodoklis, kuru jāaprēķina un jāmaksā saskaņā ar LR
spēkā esošajiem nodokļu likumdošanas tiesību aktiem.
1.9.34. Paredzamā līgumcena: visu līguma priekšmetā noteikto būvdarbu kopējā vērtība
bez PVN, kuru pasūtītājs paredzējis samaksāt būvuzņēmējam par pienācīgu līguma
izpildi, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu cenu, kuri saskaņā ar nolikuma
prasībām būvuzņēmējam būs nepieciešami līguma izpildei.
1.9.35. Līgumcena: pretendenta konkursa piedāvājumā norādītā cena par visa būvdarbu
apjoma izpildi.
1.9.36. Tehniskā specifikācija: konkursa dokumentos un Būvprojektā noteiktie
izpildāmo būvdarbu raksturojumi un Līguma nosacījumi.
1.9.37. LVS: Latvijas valsts standarts.
1.9.38. Ceļu specifikācijas 2010: normatīvs dokuments, kas ietver prasības ceļu un ielu
būvdarbu izpildei un kvalitātei.
1.9.39. Projekts: ELFLA projekts Nr. 10-02-L32100-000316 „Autoceļa „SaldusPampāļi” posma rekonstrukcija”.
2. Konkursa izziņošana un konkursa dokumentu saņemšana
2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un
visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, izņemot Būvprojektu.
2.2. Ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos var lejuplādēt elektroniskā formātā (**.pdf faili)
Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi
2.3. Nolikuma pielikumi lejuplādējami arī Microsoft Word 2003 **.doc formātā, koptāmes,
kopsavilkuma aprēķinu, lokālo tāmju veidnes ar būvdarbu apjomiem arī Microsoft Excel 2003
**.xls formātā pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi pie
attiecīgā iepirkuma publikācijas.
2.4. Ar Nolikumu drukātā veidā var iepazīties Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, adrese
Striķu ielā 3, Saldū, darba dienās, laikā no 9.00-12.00 un 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar
norādīto kontaktpersonu: Rolands Vidžups, t. +371 63807266.
2.5. Būvprojektu digitālā veidā, ierakstītu ieinteresētās personas kompaktdiskā (CD matrica), var
saņemt Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, adrese Striķu ielā 3, Saldū, darba dienās,
laikā no 9.00-12.00 un 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu: Rolands
Vidžups, t. +371 63807266.
2.6. Ar Būvprojektu drukātā veidā var iepazīties Saldus novada Pampāļu pagasta pārvaldē, adrese:
Rūpnicības 1A, Pampāļu pagasts Saldus novads, LV – 3882, darba dienās, laikā no 9.00-12.00
un 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu: Petrs Brazdausks, t. +371
26139305.
2.7. Ja rodas domstarpības par konkursa dokumentu tekstu (vārdiem, teikumiem, skaitļiem,
pozīcijām, apzīmējumiem) par pareizo tiks uzskatīts konkursa dokumentu formātā, kurš
publicēts pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi pie
attiecīgā iepirkuma publikācijas un atbilst pasūtītāja izdotam oriģinālam.
2.8. Ja ieinteresētā persona vēlas saņemt pasūtītāja apliecinātu konkursa nolikuma oriģinālu izdrukātā
veidā, tad tai ir pienākums pirms nolikuma saņemšanas samaksāt pasūtītājam maksu par
nolikuma pavairošanu saskaņā ar pasūtītāja saistošajos noteikumos noteiktajiem izcenojumiem.
3. Informācijas apmaiņa. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība

3.1. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajām personām iepirkuma
procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas
dokumentā ietver pasūtītāja nosaukumu un adresi, iepirkuma procedūras nosaukumu,
identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.
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3.2. Ieinteresētā persona var rakstiski pieprasīt papildus informāciju izmantojot e- pastu,
faksu vai pastu
3.3. Pasūtītājs pēc ieinteresētās personas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par atklāta
konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu
sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Ieinteresēto personu pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai pasūtītāja
interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.
3.4. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami Saldus novada pašvaldībai, Striķu iela 3,
Saldus, LV 3801, un nosūtāmi nolikumā un IUB mājas lapā publicētajā paziņojumā par
līgumu norādītajām kontaktpersonām.
3.5. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz ne
vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievietojot mājas
lapā www.saldus.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtot pieprasītājam.
3.6. Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem pasūtītājs nosūta personai, kura uzdevusi
jautājumu, atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e- pastā uzdotam jautājumam
- pa e-pastu, faksam - pa faksu, pasta sūtījumam - pa pastu.
3.7. Grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz
ieinteresēto personu jautājumiem pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā
www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.
3.8. Tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas papildu informāciju,
grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz
ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā
www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.
3.9. Pretendents var atsaukt vai aizstāt savu piedāvājumu vai izdarīt tajā grozījumus līdz
Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.10. Katram piedāvājuma grozījumam ir jābūt sagatavotam un noformētam saskaņā ar
Nolikuma 9.7 punkta prasībām, papildus uz ārējā un, ja nepieciešams, iekšējā
iepakojuma norādot attiecīgi “GROZĪJUMS” vai “AIZSTĀŠANA”.
3.11. Paziņojumu par atsaukumu nosūta vai iesniedz slēgtā iesaiņojumā, uz kuras norādīts
pasūtītāja nosaukums, un adrese, pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese, konkursa nosaukums un identifikācijas numurs un norāde “ATSAUKUMS”.
3.12. Pretendents var atsaukt vai aizstāt piedāvājumu personīgi, ierodoties piedāvājumu
uzglabāšanas vietā – Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801, vai
atsūtot pa pastu vai ar kurjerpastu.
3.13. Pasta vai kurjerpasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz
Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sūtījumu, kas iesniegts
pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un atdots atpakaļ iesniedzējam.
3.14. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās
līdzdalības atklātā konkursā..
3.15. Piedāvājuma aizstāšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts
otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
3.16. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 19. martam plkst.
1400, Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa
pastu vai ar kurjerpastu. Pasta vai kurjerpasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā
norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumu (tā grozījumus,
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papildinājumus, atsaukumus), kas iesniegts/i pēc minētā termiņa, neizskatīs un atdos
atpakaļ iesniedzējam.
3.17. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
3.18. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav iesaiņoti
tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas
brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti
atpakaļ iesniedzējam.
3.19. Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Saldus novada pašvaldībā,
Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801, 2012.gada 19. martā plkst. 1400 Nolikumā un PIL
noteiktā kārtībā:
3.20. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to
pārstāvjiem paziņo iepirkuma komisijas sastāvu;
3.21. Pretendentu pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda
pretendentu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu, ja komisija
pieprasa, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru vai citu dokumentu, kas
apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu;
3.22. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas kārtībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu
un nolasa piedāvājuma pamatdatus (pretendenta nosaukumu, piedāvāto kopējo
līgumcenu, reaģēšanas laiku un garantijas termiņu);
3.23. Kad visi piedāvājumi ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
4. Piedāvājuma derīguma termiņš un piedāvājuma nodrošinājums

4.1. Piedāvājuma derīguma termiņš:
4.1.1. Piedāvājuma derīguma termiņš Nolikuma izpratnē ir laika posms, kura ietvaros
pretendents apņēmies noslēgt ar pasūtītāju Līgumu par savā Konkursa piedāvājumā
norādītajām cenām un uz pārējiem piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem;
4.1.2. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt ne īsākam kā 120 dienas, skaitot no
piedāvājuma atvēršanas dienas. Konkursa uzvarētāja piedāvājums kļūst par Līguma
sastāvdaļu (pielikumu);
4.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājumu Ls 50 000
(piecdesmit tūkstoši lati) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas
sabiedrība vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta banka, vai ārvalsts
kredītiestādes filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā
kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un tam jāatbilst
nolikuma 3. pielikumā dotajai veidnei.
4.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;
b) līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar
iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu vai līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai.
4.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:
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a)
b)
c)

pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma
līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;
pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām;
pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai,
- pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

4.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
a)

pretendents atsauc
nodrošinājums;

b)

izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu
saskaņā ar līguma noteikumiem;

c)

savu

piedāvājumu,

kamēr

ir

spēkā

piedāvājuma

izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

4.6. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no nolikuma
4.5..punktā minētajiem nosacījumiem.
4.7. Ja Pasūtītājs ir paziņojis Pretendentiem par nepieciešamību piedāvājuma derīguma
termiņa pagarināšanai, ja Pretendents piekrīt piedāvājuma derīguma termiņa
pagarināšanai, tas 10 (desmit) dienu laikā nosūta Pasūtītājam piedāvājuma
nodrošinājuma devēja rakstisku apliecinājumu par Piedāvājuma nodrošinājuma termiņa
pagarināšanu līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām. Piedāvājuma derīguma
termiņa nepagarināšanas gadījumā Piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam
un Pretendents tiek izslēgts no tālākas darbības konkursā.
5. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)

5.1. Iepirkuma priekšmets ir tiesības noslēgt ar pasūtītāju līgumu par Saldus novada
pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukciju:
5.1.1. 1. Kārta - no km 20.00 līdz km 24.40, CPV kods: 45200000-9;
5.1.2. 2. Kārta - no km 17.54 līdz km 20.00, CPV kods: 45200000-9;
5.1.3. Būvdarbu izpildi līdzfinansē Eiropas Savienība, ELFLA projekts Nr. 10-02L32100-000316 „Autoceļa „Saldus- Pampāļi” posma rekonstrukcija”.
5.2. Līguma priekšmets ir Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma
segas rekonstrukcijas būvdarbi. Būvdarbi ir sadalīti 2 kārtās. Atkarībā no konkursa
rezultātiem un piedāvātās līgumcenas pasūtītājam ir tiesības noslēgt līgumu par vienas
kārtas vai abu kārtu būvdarbu izpildi.
5.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu
– abām kārtām, nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
5.4. Objekta apsekošana:
5.4.1. Lai ievērtētu visus būvdarbu veikšanu ietekmējošos apstākļus un iekļautu
piedāvājumā ekonomiski pamatotas un samērīgas izmaksas līdz piedāvājumu
iesniegšanai ieinteresētajām personām jāveic objekta būvniecības vietas apsekošana,
turpmāk – Objekta apsekošana. Objekta apsekošana ir obligāta, ņemot vērā objekta
sabiedrisko nozīmi. Ja pretendenta pārstāvis nav piedalījies objekta apsekošanā,
viņa Konkursa piedāvājums netiks vērtēts;
5.4.2. Objekta apsekošanu iespējams veikt, iepriekš sazinoties ar norādīto
kontaktpersonu un vienojoties par apskates laiku: Petrs Brazdausks, t. 26139305,
e-pasts pampali@saldus.lv;
Lappuse 9 no 69

5.4.3. Apliecinājums par pretendenta veikto objekta būvniecības vietas apsekošanu ir
Objekta apsekošanas akts, kuru sastāda pretendenta un pasūtītāja kontaktpersonas
(veidne nolikuma 10. Pielikumā).
5.5. Būvdarbi Būvuzņēmējam jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem un
darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus.
5.6. Objekta sagatavošanu būvniecībai saskaņā ar LR Būvniecības likuma un Vispārīgo
būvnoteikumu prasībām veic Būvuzņēmējs, sagatavošanas izmaksas jāiekļauj
piedāvājumā.
5.7. Būvlaukuma aprīkojumam jāatbilst LR spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu
prasībām, kā arī Būvuzņēmējam jāpasūta un jāuzstāda 2 (divas) būvtāfeles, kurā
norādāma informācija atbilstoši ES līdzfinansētu projektu publicitātes prasībām.
Informācija jāievieto, ievērojot 2007.gada 26. jūlija MK noteikumos Nr.441 par
„Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas
kārtība”, 6., 7.punktā noteiktās prasības, kā arī ES vizuālās identitātes vadlīnijas.
Būvtāfelei jābūt krāsainai, noturīgai pret laika apstākļu - lietus, sniega, sala u.tml.,
iedarbību. Krāsas, saturs un izmēri pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.
5.8. Konkursa piedāvājumā iekļaujamo būvdarbu un montāžas darbu apjomi abiem
objektiem doti tāmju veidnēs, kas lejuplādējamas Microsoft Excel 2003 **.xls formātā
pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi pie
attiecīgā iepirkuma publikācijas.
5.9. Apjomiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
5.10. Materiālu, darbu, būvkonstrukciju un izstrādājumu normatīvās un kvalitātes prasības
noteiktas Būvprojektā, Ceļu specifikācijās 2010, LVS un LBN.
5.11. Būvdarbu uzsākšanas datums: būvdarbu uzsākšanas datumu Būvuzņēmējs saskaņo ar
Pasūtītāja pārstāvi.
5.12. Būvdarbu pabeigšanas termiņš: 01.09.2012., ietver nodošanu ekspluatācijā.
5.13. Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar Būvprojektu, pretendenta konkursa piedāvājumā
norādītajiem un Būvdarbu līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LR spēkā esošajām
likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.
5.14. Būvdarbu izpildes vieta: autoceļš Saldus – Pampāļi km 17,54 – 24,40, Saldus novads,
Latvija.
5.15. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar būvprojekta dokumentāciju. Pretendents
ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot
Būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir
jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu
Būvprojektu.
5.16. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis
informāciju Konkursa piedāvājumā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas sniedzis
informāciju Konkursa piedāvājumā, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar
pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
5.17. Materiālu komplektācija jāveic atbilstoši būvprojektam, ražotājfirmu un LR normatīvo
aktu nosacījumiem.
5.18. Būvuzņēmēja specifiski pienākumi:
5.18.1. Būvuzņēmējam saskaņā ar būvprojekta DOP sadaļu Ceļu specifikācijām 2012 un
LBN 310 – 05 “Darbu veikšanas projekts” 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā un jāiesniedz
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pasūtītājam Darbu veikšanas programma, turpmāk – DVP. DVP jāatbilst prasībām,
kuras būvvalde ierakstījusi būvatļaujā. DVP jāsaskaņo ar pasūtītāju, būvuzraugu un
projekta autoru;
5.18.2. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu
uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla,
izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un
izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai
ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot
visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

5.18.3. Būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam sertificēta ģeodēziskā dienesta sastādītu aktu ar
izpilduzmērījumiem LKS 92 koordinātu sistēmā, saskaņotu ar pašvaldības ģeotelpiskās
informācijas datu uzturētāju SIA MDC, e-pasts: infodati@mdc.lvIzdevumi
izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā cenā;

5.18.4. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos
riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un
kvalitāti;
5.18.5. Pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes
laikā;

5.18.6. Būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina pasūtītājs;
5.18.7. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek LR Ministru kabineta noteikumos Nr.299
„Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā.
5.19. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LR spēkā esošās drošības tehnikas,
elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura
darbiem
5.20. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā
norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes
pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un aprakstot ekvivalenta īpašības nolikuma 18.
Pielikumā dotajā veidnē „Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju
saraksts”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un
konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, un apliecinoši
dokumenti jāiesniedz Tehniskajā piedāvājumā.
5.21. Atsevišķu būvdarbu daļu izpildei pretendents var piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus),
bet ne vairāk kā 70% no būvdarbu kopējā apjoma (līgumcenas izteiksmē). Piesaistītie
darbuzņēmēji (apakšuzņēmēji), to izpildāmo darbu saraksts un apjoms jānorāda konkursa
piedāvājumā (veidne nolikuma 14. Pielikumā).
5.22. Par visu būvdarbu izpildi kopumā atbildīgs ir Būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus
darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus).
5.23. Līgumcena par kopējo būvdarbu apjomu tiek noteikta saskaņā ar Konkursā izvēlētā
piedāvājuma cenām, būvdarbiem paredzētā finansējuma ietvaros un noteikta Būvdarbu līgumā.
Līgumcenai jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu
Būvdarbus.
5.24. Līguma izpildes nodrošinājums:
5.24.1. Līguma izpildes nodrošinājumu, turpmāk – Līguma nodrošinājums, Konkursa
uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Līguma
parakstīšanas;
5.24.2. Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) Saldus novada
pašvaldībai, kura nosacījumi atbilst šī nolikuma 4. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem
nosacījumiem, par summu 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas latos
(LVL). Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt Latvijas Republikā vai citā Eiropas
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas
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Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu
Latvijas Republikas teritorijā;
5.24.3. Līguma nodrošinājuma izmaksas pretendents ir tiesīgs iekļaut Konkursa piedāvājumā.
5.25. Apmaksas nosacījumi:.

5.25.1. Būvdarbu uzsākšanai iespējams avanss līdz 20% no līgumcenas, ja Būvuzņēmējs iesniedz
pasūtītājam avansa garantiju (bankas galvojumu), veidne nolikuma 5. Pielikumā, kas atbilst
veidnē noteiktajiem nosacījumiem;
5.25.2. 80% no līgumcenas, par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem pasūtītājs
samaksā Būvuzņēmējam līguma izpildes gaitā, būvdarbu līgumā noteiktā kārtībā. Kārtējie
maksājumi tiks veikti vienu reizi mēnesī - 20 dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta
apstiprināšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas;

5.25.3. Būvuzņēmēja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda vārdi „ELFLA projekts Nr. 10-02L32100-000316 „Autoceļa „Saldus- Pampāļi” posma rekonstrukcija”.
5.26. Garantijas ieturējums un nodrošinājums:

5.26.1. No katra maksājuma, izņemot avansu, pasūtītājs ietur 10% garantijas termiņa
ieturējumu, turpmāk - garantijas ieturējumu summa;
5.26.2. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas ieturējumu summu pasūtītājs atmaksā
Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par būves pieņemšanu
ekspluatācijā apstiprināšanas un garantijas termiņa nodrošinājuma iesniegšanas
pasūtītājam zemāk norādītajā kārtībā;
5.26.3. Garantijas termiņa nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) par
garantijas nodrošinājuma summu latos (LVL), kura nosacījumi atbilst šī nolikuma 6.
Pielikumā dotajai veidnei. Garantijas nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā
Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu
Latvijas Republikas teritorijā.

5.27. Būvdarbu garantijas termiņš:
5.27.1. Pretendenta piedāvātajam izpildīto un ekspluatācijā nodoto būvdarbu, kā arī
būvmateriālu, būvizstrādājumu un objektā iebūvējamo vai uzstādāmo iekārtu, minimālajam
garantijas termiņam jābūt, ne īsākam kā 2 gadi (24 mēneši). Piedāvātais garantijas termiņš
pilnos mēnešos ir viens no piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. Punkti tiek piešķirti par
garantijas termiņu no 24 līdz 60 mēnešiem. Ja pretendents piedāvā garantijas termiņu, kas
vienāds vai lielāks par 60 mēnešiem, skaitot no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā
apstiprināšanas dienas, tad viņš saņem maksimālo punktu skaitu attiecīgajā kritērijā;

5.27.2. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu,
mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi,
Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un
tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un
trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. Būvuzņēmējam jāapņemas nodrošināt izpildīto
būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā būvobjektā garantijas periodā.
6. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām

6.1. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
6.1.1. Pretendents un tā apakšuzņēmēji tiesību aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēti
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
6.1.2. Pretendents un tā apakšuzņēmēji ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar
LR Būvniecības likuma 10. panta prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
6.1.3. Uz pretendentu un visiem tā apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu
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likuma 39.pantā norādītie pretendentu izslēgšanas noteikumi;
6.1.4. Pretendenta un tā apakšuzņēmēju inženiertehniskajam personālam jābūt
sertificētam, tādējādi apliecinot tā tiesības vadīt un izpildīt būvdarbus Būvprojekta
sastāvā uzrādītajās būvdarbu daļās, kurās, saskaņā ar MK 08.07.2003. noteikumu
Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu,
reģistrēšanu un anulēšanu”, ir paredzēta speciālistu sertificēšana, vai tam ir
līdzvērtīgi ārvalstu apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu;
6.1.5. 6.1. punkta apakšpunktos noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai
personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta
apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē;
6.1.6. Ja par konkursa uzvarētāju tiek atzīta personu grupa (apvienība), tās dalībniekiem
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jānoslēdz sabiedrības līgums un jāreģistrē LR
Komercreģistrā personālsabiedrība.
6.2. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
6.2.1. Pretendentam 2009., 2010., 2011. gadā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par
nostrādāto periodu) vidējam neto apgrozījumam katrā gadā jābūt ne mazākam kā
divkāršas konkursā piedāvātās līgumcenas apmērā, tajā skaitā vismaz 50% ceļu
(ielu) būvdarbos;
6.2.2. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībnieku
(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) likviditātes kopējam koeficientam
(apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) 2010. gadā (uz 2010. gada 31. decembri)
jābūt ne mazākam par 1,0 (viens komats nulle);
6.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vismaz vienam no apvienības
dalībniekiem jāatbilst 6.2.1 punkta nosacījumiem.
6.3. Pretendenta tehniskās un profesionālās iespējas:
6.3.1. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda
par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz divu pabeigtu un
pieņemtu ekspluatācijā līdzvērtīgu (līdzīgas funkcionalitātes) objektu - būvju
klasifikācijas 2112. kods (ielas un ceļi), katram no objektiem AADT ir ne mazāk kā
500, kuros veikti arī elektroapgādes darbi, rekonstrukcijā vai būvniecībā, kur
pretendents kā galvenais būvuzņēmējs ir veicis būvapjoma un finanšu ietilpības (Ls)
ziņā līdzvērtīga objekta būvdarbus;
6.3.2. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz pieteikumu iesniegšanas
termiņam) laikā kā ģenerāluzņēmējs ir veicis dažādu ceļu objektu būvdarbus
(pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, kuros veikta asfaltbetona izbūve
vismaz 136 000 m2 apjomā;
6.3.3. Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei vismaz divu
pabeigtu un ekspluatācijā nodotu līdzvērtīgu objektu pēc funkcionalitātes,
būvapjoma un finanšu ietilpības būvniecībā, kurā veikti arī elektroapgādes darbi;
6.3.4. Par pieredzi līdzvērtīga objekta būvniecībā galvenajam būvuzņēmējam un
atbildīgajam būvdarbu vadītājam tiks uzskatīta pieredze līdzīgas funkcionalitātes
objektu - būvju klasifikācijas 2112. kods (ielas un ceļi), katram no objektiem AADT
ir ne mazāk kā 500, kurā veikti arī elektroapgādes darbi, kuru finanšu ietilpība ir
vismaz 1 700 000 LVL (viens miljons septiņi simti tūkstoši lati);
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6.3.5. Pretendenta atbildīgajam vai inženiertehniskajam personālam jābūt ar atbilstošu
izglītību, sertificētam un ar pieredzei būvdarbu veikšanā (vismaz divi pabeigti un
ekspluatācijā nodoti objekti);
6.3.6. Apakšuzņēmējam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk
norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz divu pabeigtu
un pieņemtu ekspluatācijā objektu, kuros apakšuzņēmējs veicis konkursā
pieprasītiem līdzīgus pēc tehniskajiem raksturojumiem, specializācijas, apjoma un
finanšu ietilpības darbus vai darbu daļu;
6.3.7. Apakšuzņēmēja atbildīgajam vai inženiertehniskajam personālam jābūt ar
atbilstošu izglītību, sertificētam un ar pieredzi būvdarbos, kuru izpildei pretendents
kā galvenais būvuzņēmējs viņu piesaistījis (vismaz viens pabeigts un ekspluatācijā
nodots objekts);
6.3.8. Pretendentam ir pieejama pieprasīto būvdarbu veikšanai nepieciešamā tehnika,
iekārtas un aprīkojums.
6.3.9. Pretendentam ir pieejamas vismaz šādas būvmašīnas:
6.3.9.1.Asfaltbetona veltnis aprīkots ar:
a) blīvuma mērītāju;
b) malu blietētāju;
c) vibrovertikālo, horizontālo 45 grādu leņķi.
6.3.9.2.Asfaltbetona ieklājējs aprīkots ar:
a) hidraulisko galdu ar darba platumu ne mazāku kā 5m,
b) malu blietētāju,
c) ultraskaņas sensoru,
d) darba ātruma regulēšanu 10m/ minūtē.

6.3.9.3.Asfaltbetona ieklājējs šķembu ieklāšanai:
6.3.10. Pretendentam (uzņēmumā) ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma.
6.3.11. Pretendentam jānodrošina šādi galvenie speciālisti:
6.3.11.1.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs:

a) ar tehnisko izglītību, spēkā esošu Latvijas Būvinženieru savienības vai līdzvērtīgas sertifikācijas
institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ceļu un laukumu būvdarbu vadīšanā;
b) Ar vismaz piecu gadu pieredzi ceļu un laukumu būvdarbu vadīšanā, ko apliecina dzīves gājuma
apraksts (Curriculum Vitae, CV);
c) Kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz divu ekspluatācijā nodota objektu - būvju
klasifikācijas 2112. kods (Ielas un ceļi), kurā veikti arī elektroapgādes darbi, kuru finanšu
ietilpība ir vismaz 1 700 000 LVL (viens miljons septiņi simti tūkstoši lati), ko apliecina dzīves
gājuma apraksts (Curriculum Vitae, CV).

6.3.11.2. Būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu
būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto elektroietaišu būvdarbu vadīšanai,
kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divos) objektos
elektroietaišu izbūves būvdarbu (vienāda vai lielāka satura un apjoma darbus)
vadīšanu;
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6.3.11.3. Darba aizsardzības koordinators, kurš darbojas saskaņā ar Darba
aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 ‘’Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus’’ un citiem normatīvajiem aktiem.
6.3.12. Pretendenta paša spēkiem, izmantojot tam pieejamo tehniku, inventāru, citus
materiālos resursus un nodarbinot pretendenta uzņēmumā strādājošo
inženiertehnisko personālu un strādniekus veicamo būvdarbu apjomam jābūt ne
mazākam par 30% (trīsdesmit procentiem) no kopējā būvdarbu apjoma (bez PVN);
6.3.13. Pirms konkursa piedāvājuma sagatavošanas pretendentam jāveic būvobjekta
apsekošana, būvobjekta apsekošanas akta veidne nolikuma 10. pielikumā.
7. Konkursa piedāvājumā iesniedzamie dokumenti

7.1. Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti (skat. arī punktu 11.6.1):
7.1.1. Dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu – oriģināls (veidne
nolikuma 3. pielikumā), jāievieto piedāvājumā atsevišķi, nav jācauršauj kopā ar
citiem piedāvājuma dokumentiem;
7.1.2. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Konkursa dalības pieteikums (veidne
nolikuma 1. pielikumā). Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikumu paraksta
visi apvienības dalībnieki, ja personālsabiedrība – visas personas, kurām ir
personālsabiedrības pārstāvības tiesības saskaņā ar reģistrācijas iestādes aktuālajiem
datiem;
7.1.3. Vispārēja informācija par pretendentu, veidne nolikuma 2. pielikumā;
7.1.4. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu neattiecas PIL 39.pantā noteiktie
pretendenta izslēgšanas nosacījumi, veidne nolikuma 7. Pielikumā;
7.1.5. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
7.1.6. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, pievienojot LR Ekonomikas
ministrijas lēmuma par ikgadējo informācijas atjaunošanu kopiju;
7.1.7. Apliecinājums par vidējo neto apgrozījumu 2009., 2010., 2011. gadā (uzņēmumi,
kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) katrā gadā, tajā skaitā atsevišķi
norādot katra gada apgrozījumu publisko būvju būvdarbos (veidne nolikuma 8.
pielikumā);
7.1.8. LR Gada pārskatu likumā noteiktā kārtībā apstiprinātas bilances un peļņas vai
zaudējumu aprēķina kopijas par 2009., 2010., 2011. gadiem, kas apliecina, ka
pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji. Pretendents, kura
gada pārskats par 2011. gadu vēl nav apstiprināts, jo līdz konkursa piedāvājuma
iesniegšanai nav iestājies LR Gada pārskatu likuma 66. panta 1. daļā noteiktais
termiņš, iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par 2009. un
2010. gadiem un operatīvo bilanci par 2011. gadu. Uzņēmumi, kas dibināti pēc
2009. gada iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par
nostrādātajiem pārskata periodiem (gadiem);
7.1.9. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas
reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences,
sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie
tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu
dokumentu izsniegšanu;
7.1.10. Pretendenta kā galvenā būvuzņēmēja veikto (pabeigto un ekspluatācijā pieņemto)
būvdarbu saraksts, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) gadiem pirms konkursa
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piedāvājuma iesniegšanas (veidne nolikuma 9. pielikumā);
7.1.11. Vismaz 2 (divas) dažādu pasūtītāju atsauksmes par pretendenta veiktajiem
(pabeigtiem un ekspluatācijā pieņemtiem) līdzvērtīgu objektu būvdarbiem;
7.1.12. Būvobjekta apsekošanas akts (veidne nolikuma 10. pielikumā);
7.1.13. Pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības speciālista CV
(veidne nolikuma 11. pielikumā);
7.1.14. Pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāju spēkā esošu inženiertehniskās izglītības
dokumentu un būvprakses sertifikātu kopijas;
7.1.15. Līgums ar darba aizsardzības speciālistu, ja viņš ir pretendenta darbinieks
(kopija), vai piekrišanas raksts (oriģināls) brīvā formā, ja viņš nav pretendenta
darbinieks, par konkrētās personas piesaisti nolikumā norādīto būvdarbu izpildes
darba aizsardzības koordinēšanai saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
7.1.16. Spēkā esošu darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
kopijas;
7.1.17. Pretendenta uzņēmumā pastāvīgi strādājošo un apakšuzņēmēju šī objekta
būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu saraksts (veidne nolikuma 12.
pielikumā), jāpievieno spēkā esošu inženiertehnisko izglītību apliecinošu
dokumentu un sertifikātu kopijas, ja tās nav pievienotas CV iepriekš;
7.1.18. Ja inženiertehniskais speciālists ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks, bet
nav reģistrēts saskaņā ar Būvkomersantu reģistra datiem, pretendents iesniedz
minētā speciālista apliecinājumu brīvā formā par gatavību vadīt un veikt konkrētas
būves daļas būvdarbu izpildi pretendenta sastāvā un pievieno kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas;
7.1.19. Par inženiertehniskajiem speciālistiem, kuriem MK noteikumi neparedz
sertificēšanu, kandidāts iesniedz inženiertehnisko speciālistu sarakstu, norādot
konkrētu būvprojektā minētās būves daļas būvdarbu izpildi, kurai speciālists
piesaistīts, un pievieno kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
7.1.20. Ja pretendents ir Personu grupa (apvienība) jāiesniedz:
7.1.20.1. Starp Personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgta līguma par
dalību konkursā oriģināls;
7.1.20.2. Dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu – oriģināls
(veidne 3. Pielikumā), jāievieto piedāvājumā atsevišķi, nav jācauršauj kopā ar
citiem piedāvājuma dokumentiem. Personu apvienībai piedāvājuma
nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” jānorāda visi personu apvienības
dalībnieki;
7.1.20.3. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Konkursa dalības pieteikums (veidne
nolikuma 1. pielikumā). Personu apvienības pieteikumu paraksta visi
apvienības dalībnieki;
7.1.20.4. Vismaz no viena Personu apvienības dalībnieka – būvobjekta apsekošanas
akts (veidne nolikuma10. pielikumā);
7.1.20.5. Par katru no grupas dalībniekiem – nolikuma 7.1.3 – 7.1.6, 7.1.8- 7.1.13;
7.1.17; 7.1.18 punktos noteiktie Pretendenta atlases un kvalifikācijas
dokumenti;
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7.1.20.6. Kopīgs objekta būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu saraksts
(veidne nolikuma 12. pielikumā), jāpievieno spēkā esošu inženiertehnisko
izglītību apliecinošu dokumentu un sertifikātu kopijas, ja tās nav pievienotas
CV iepriekš;
7.1.20.7. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums
brīvā formā, ka gadījumā, ja Personu grupa tiek atzīta par konkursa uzvarētāju,
tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītāja noteiktā termiņā
noslēgs sabiedrības līgumu un reģistrēs LR Komercreģistrā personālsabiedrību
iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei;
7.1.20.8. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums
brīvā formā, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi,
un kurā viens no dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota
uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku
vārdā un to vietā.
7.1.21. Par katru pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju jāiesniedz:
7.1.21.1. Nolikuma 7.1.3 – 7.1.6, 7.1.8 – 7.1.10 un 7.1.12; 7.1.13 punktos noteiktie
pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti;
7.1.21.2. rakstisku apakšuzņēmēja apliecinājumu (veidne nolikuma 13. pielikumā)
par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja
gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos
būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā būvdarbu veikšanai nepieciešamos
resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums;
7.1.21.3. Par apakšuzņēmēju inženiertehniskajiem speciālistiem, pretendents
iesniedz minēto speciālistu apliecinājumus brīvā formā par gatavību vadīt un
veikt konkrētas būves daļas būvdarbu izpildi.
7.2. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana un sastāvs:
7.2.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Būvprojektu, ievērojot
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (20. pielikums).

7.3. Finanšu piedāvājuma sagatavošana un sastāvs:
7.3.1. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo par visu pieprasīto Būvdarbu apjomu,
ievērojot Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (21. pielikums);
8. Piedāvājuma sagatavošana, noformēšana un iesniegšana

8.1. Piedāvājuma dokumenti jāsastāda latviešu valodā, un jāiesniedz 3 eksemplāros – 1
(viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas.
8.2. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam
lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona.
Uz oriģināla jābūt norādei ‘’Oriģināls’’ un uz kopijas norāde ‘’Kopija’’. Personai, kura
paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.
8.3. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā iesaiņojumā. Iesaiņojumā jāievieto viens kompaktdisks ar
ierakstītiem pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumentiem (izvērstās būvdarbu lokālā
tāmes, kopsavilkuma aprēķini, būvniecības koptāme un būvdarbu izpildes kalendārais
grafiks) elektroniskā formā, ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā.
8.4. Uz iesaiņojuma jānorāda:
Neatvērt līdz 2012. gada19. martam plkst. 14.00
Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801
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Pretendenta nosaukums un adrese
Piedāvājums konkursam: „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus –
Pampāļi posma segas rekonstrukcija”, id. Nr. SNP 2012/09ELFLA”
8.5. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumus par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē
un iesniedz atbilstoši noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un
iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma
atsaukums”
8.6. Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši formām, ja tādas dotas konkursa nolikumā.
Pretendents var izmantot šī nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā
arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto
dokumentu veidu un formātu;
8.7. Konkursa piedāvājumā ietilpst dokumenti, kuri sašūti un sakārtoti šādā secībā:
8.7.1. Satura rādītājs;
8.7.2. Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti tādā secībā kā nolikuma 7.1
punkta apakšpunkti;
8.7.3. Pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā nolikuma 20.
Pielikumā;
8.7.4. Pretendenta finanšu piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā nolikuma_21.
pielikumā.
9. Cita informācija

9.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par
iesniegtā piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
9.2. PASŪTĪTĀJS un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā;
9.3. Papildus informācijas pieprasījumi par konkursu iesniedzami norādītajai kontaktpersonai
pa e-pastu, pieprasījumā jānorāda pieprasītāja nosaukums, adrese, pieprasītāja amats,
vārds, uzvārds, kontaktinformācija;
9.4. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz ne
vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievietojot mājas
lapā www.saldus.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtot uz pieprasītāja e-pasta adresi;
9.5. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā
atvēršanas brīdim;
9.6. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai PASŪTĪTĀJAM, un iepirkumu
komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību; piedāvājumu
izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai PASŪTĪTĀJAM un iepirkuma komisijai
aizliegts sniegt informāciju par piedāvājuma vērtēšanas procesu;
9.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu. Iesniegto piedāvājumu, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos,
pretendentam neatdod;
9.8. PASŪTĪTĀJS var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā LR Publisko iepirkumu likumā
noteiktā kārtībā;
9.9. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju
par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo
triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavo papildus informāciju
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nosūta tiem iespējamiem, kuri saņēmusi konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem,
kuri jau iesnieguši piedāvājumus;
9.10. Saņemot piedāvājumus, PASŪTĪTĀJS pretendentus reģistrē piedāvājumu iesniegšanas
secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu, tā adresi un tālruņa numuru, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. PASŪTĪTĀJS nodrošina, lai līdz
piedāvājuma atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts;
9.11. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme, un PASŪTĪTĀJS
neatlīdzina un nesedz nekādus izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar konkursa
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
10. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi. PASŪTĪTĀJS neizskata pretendenta piedāvājumu, kā arī
izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

10.1. Uz pretendentu, kā arī uz kādu no personu grupas (apvienības) vai personālsabiedrības
kā pretendenta dalībniekiem vai apakšuzņēmēju attiecas kāds no Publisko iepirkumu
likuma 39.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Zemāk norādītie
nosacījumi attiecas uz pretendentu, katru no personu apvienības vai personālsabiedrības
(kā pretendenta) dalībniekiem un katru apakšuzņēmēju:
10.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas
spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi;
10.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā
pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a)

viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais
tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi;

b)

vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, un no dienas, kad stājies
spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai
nav pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši.

10.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu,
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad stājies spēkā tiesas
spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši;
10.1.4. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, ir apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai
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tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņa pretendents būs
likvidēts;
10.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
10.1.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
10.2. Pretendents nav iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu
vai nolikumā noteiktajā kārtībā nav pagarinājis nodrošinājuma derīguma termiņu;
10.3. Piedāvājuma noformējums neatbilst nolikuma prasībām;
10.4. Pretendents nav iesniedzis visus konkursa nolikumā noteiktos dokumentus;
10.5. Pretendents vai apakšuzņēmējs neatbilst vienai vai vairākām no konkursa nolikumā
norādītajām prasībām attiecībā uz pretendenta vai apakšuzņēmēja saimniecisko,
finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām..
11. Piedāvājumu vērtēšana un konkursa uzvarētāju noteikšana

11.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu
vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē;
11.2. Vispirms komisija izvērtē piedāvājumu noformējumu. Piedāvājumi, kas neatbilst
nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām, tiek noraidīti;
11.3. Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro
pretendentu kompetenci un atbilstību nolikumā noteiktajām būvdarbu izpildes prasībām.
Neatbilstošie pretendenti tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
11.4. Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudi. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā
piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Piedāvājumi, kas
neatbilst nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim, tiek noraidīti;
11.5. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu
piedāvājumus un to atbilstību paredzamajai līgumcenai;
11.6. Pārbaudāmā informācija:
N. p. k.

Pārbaudāmā informācija

Dokumenti

PRETENDENTU ATLASE
11.6.1

Attiecībā uz pretendentu nepastāv LR
Publisko iepirkumu likuma 39. pantā
noteiktie
iepirkuma
procedūras
kandidātu un pretendentu izslēgšanas
noteikumi (norādīti nolikuma 10.110.5 punktos).

* 1. Izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1
(vienu) mēnesi pirms iesniegšanas
dienas un kuru izdevis Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra vai
līdzvērtīgas iestāde citā valstī, kur
pretendents vai persona, uz kuras
iespējām pretendents balstās, reģistrēta,
kas apliecina, ka pretendentam,
personālsabiedrības
vai
personu
apvienības
dalībniekam
vai
apakšuzņēmējam
nav
pasludināts
maksātnespējas
process
un
tie
neatrodas likvidācijas stadijā un kurā
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norādītas
pārstāvības
tiesības
(paraksttiesīgās personas);
* 2. Izziņa, izdota ne agrāk kā 1 (vienu)
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kuru
izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai
pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka
pretendentam, personālsabiedrības vai
personu apvienības dalībniekam vai
apakšuzņēmējam (neatkarīgi no tā, vai
tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas
to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 100 latus.
* 3. Izziņa, izdota ne agrāk kā 1 (vienu)
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ka
ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā
dzīvesvieta)
pretendentam,
personālsabiedrības
vai
personu
apvienības
dalībniekam
vai
apakšuzņēmējam, ja tie ir reģistrēti
ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā
dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 100 latus;
4. Informācija no interneta datu bāzēm.
5. Valsts vai pašvaldību institūciju
sniegta rakstveida informācija.

*

Nolikuma 11.6.1 punktā norādītās izziņas 10 darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma
jāiesniedz tikai tam pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam
būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Minētās izziņas šajā punktā norādītajā termiņā
jāiesniedz par katru piesaistīto personu.
* Ja pretendenta vai iesaistītās personas rīcībā ir nolikuma 11.6.1 punktā norādītās
izziņas, pretendents ir tiesīgs minētos dokumentus iesniegt kopā ar piedāvājumu.
Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar LR PIL 39. pantu, ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs
pārbaudīt iesniegto ziņu patiesumu, iegūt informāciju no kompetentām valsts iestādēm,
publiskajām datu bāzēm vai citā tiesību aktos noteiktā veidā papildus augstāk norādītajam.
11.6.2

Pretendentam (un apakšuzņēmējam,
ja attiecīgo būvdarbu izpildei tiks
pieaicināts apakšuzņēmējs) saskaņā
ar spēkā esošo Latvijas Republikas
likumdošanu
ir
nepieciešamās
atļaujas vai arī līdzvērtīgas ārvalstu
iestādes izdots dokuments, kas
atbilstoši
attiecīgās
valsts

Spēkā esoši būvkomersanta
reģistrācijas apliecība un būvdarbu
vadītāju sertifikāti attiecīgu darbu
izpildei (kopijas) vai līdzvērtīgi
ārvalstu iestādes izdoti dokumenti:
•
ceļu būvdarbu vadīšanai;
•
ūdens apgādes un kanalizācijas
sistēmu būvdarbu vadīšanai;
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normatīvajiem aktiem apliecinātu •
būvprojektā noteikto
ārvalstu pretendenta tiesības veikt elektroietaišu izbūves darbu vadīšanai.
pieprasītos būvdarbus.
11.6.3

Pretendenta 2009., 2010., 2011. gadā
(uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda
par nostrādāto periodu) vidējais neto
apgrozījums gadā nav mazāks kā
trīskāršas
konkursā
piedāvātās
līgumcenas apmērā, tajā skaitā
vismaz 50% ceļu (ielu) būvdarbos.

1. Apliecinājums par vidējo neto
apgrozījumu 2009., 2010., 2011. gadā
(uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda
par nostrādāto periodu) katrā gadā, tajā
skaitā atsevišķi norādot katra gada
apgrozījumu publisko būvju būvdarbos
(veidne nolikuma 8. pielikumā);
2. LR Gada pārskatu likumā noteiktā
kārtībā apstiprinātas bilances un peļņas
vai zaudējumu aprēķina kopijas par
2009., 2010., 2011. gadiem, kas
apliecina, ka pretendentam ir stabili
finanšu un saimnieciskās darbības
rādītāji. Pretendents, kura gada pārskats
par 2011. gadu vēl nav apstiprināts, jo
līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanai
nav iestājies LR Gada pārskatu likuma
66. panta 1. daļā noteiktais termiņš,
iesniedz bilances un peļņas vai
zaudējumu aprēķinu (kopijas) par 2009.
un 2010. gadiem un operatīvo bilanci
par 2011. gadu. Uzņēmumi, kas
dibināti pēc 2009. gada iesniedz
bilances un peļņas vai zaudējumu
aprēķinu (kopijas) par nostrādātajiem
pārskata periodiem (gadiem);

11.6.4

Ja Pretendents plāno piesaistīt Informācija
par
Pretendenta
apakšuzņēmējus – informācija par apakšuzņēmējiem (veidne nolikuma 14.
konkrētajiem apakšuzņēmējiem un pielikumā).
tiem nododamo būvdarbu saraksts un
apjoms.

11.6.5

Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu
laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk
norāda par nostrādāto periodu) ir
pozitīva pieredze vismaz divu
pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā
līdzvērtīgu (līdzīgas funkcionalitātes)
objektu - būvju klasifikācijas 2112.
kods (Ielas un ceļi), kuros veikti arī
ūdensvada un kanalizācijas izbūves
un
elektroapgādes
darbi,
rekonstrukcijā vai būvniecībā, kur
pretendents
kā
galvenais
būvuzņēmējs ir veicis būvapjoma un
finanšu ietilpības (Ls) ziņā līdzvērtīga
objekta būvdarbus;

1. Pretendenta veikto būvdarbu saraksts
(veidne nolikuma 9. pielikumā).
2. Vismaz 2 (divas) dažādu pasūtītāju
atsauksmes.
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11.6.6

11.6.7

11.6.8

Apakšuzņēmējam pēdējo 5 (piecu)
gadu laikā (uzņēmumi, kas dibināti
vēlāk norāda par nostrādāto periodu)
ir pozitīva darba pieredze vismaz
divu
pabeigtu
un
pieņemtu
ekspluatācijā
objektu,
kuros
apakšuzņēmējs
veicis
konkursā
pieprasītiem
līdzīgus
pēc
tehniskajiem
raksturojumiem,
specializācijas, apjoma un finanšu
ietilpības darbus vai darbu daļu.
Tehniskajam
personālam
un
atbildīgajiem
speciālistiem
ir
inženiertehniskā izglītība jomās:
•
ceļu būvdarbu vadīšana;
•
ūdens apgādes un kanalizācijas
sistēmu būvdarbu vadīšana;
•
elektroietaišu izbūves darbu
vadīšana.
Pretendenta
piedāvātajam
atbildīgajam būvdarbu vadītājam un
apakšuzņēmēju būvdarbu vadītājiem
ir nolikumā prasītā pieredze un
būvprakses sertifikāts pasūtītāja
pieprasīto
būvdarbu
veikšanai.
Būvdarbu vadītājam jābūt Latvijas
Republikas Būvinženieru savienības
izsniegtam būvprakses sertifikātam
vai ārvalstīs izdotam sertifikātam, kas
apliecina fiziskās personas prakses
tiesības attiecīgajā būvniecības jomā
atbilstoši Būvniecības likuma 8. panta
piektajai
daļai.
Atbildīgajam
būvdarbu vadītājam un piedāvātajiem
apakšuzņēmēju būvdarbu vadītājiem
jābūt reģistrētiem Būvkomersantu
reģistrā kā pretendenta (galvenā
būvuzņēmēja) vai apakšuzņēmēja
speciālistam attiecīgajā jomā. Ja
atbildīgais būvdarbu vadītājs un/vai
apakšuzņēmēja būvdarbu vadītājs nav
reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā
galvenā
būvuzņēmēja
vai
apakšuzņēmēja
speciālists,
tad,
gadījumā ja pretendents tiek atzīts par
konkursa uzvarētāju, tie ir jāreģistrē
līdz būvdarbu Līguma noslēgšanai
saskaņā
ar
Būvkomersantu
reģistrācijas noteikumiem. Minētā
prasība
attiecināma
uz
tiem
vadošajiem speciālistiem, kuri nav
darba
tiesiskās
attiecībās
ar

1. Apakšuzņēmēja veikto būvdarbu
saraksts
(veidne
nolikuma
9.
pielikumā).
2. Vismaz 2 (divas) dažādu pasūtītāju
atsauksmes.

1. Pretendenta tehniskā personāla un
atbildīgo speciālistu saraksts, izglītības
dokumentu kopijas un CV (veidne
nolikuma 11. pielikumā)
2. Apakšuzņēmēja tehniskā personāla
un atbildīgo speciālistu saraksts,
izglītības dokumentu kopijas un CV
(veidne nolikuma 12. pielikumā)
1. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un
apakšuzņēmēju būvdarbu vadītāju CV
atbilstoši nolikumam (veidne nolikuma
11. pielikumā), norādot būvobjektus
(tajā skaitā būvdarbu apjomu un būves
veidu), kuros būvdarbu vadību ir
veikuši piedāvātie būvdarbu vadītāji.
2. Sertifikātu kopijas.
3.
Galvenā
būvuzņēmēja
un
apakšuzņēmēju
piedāvāto
inženiertehnisko speciālistu parakstīts
apliecinājums brīvā formā par viņu
iespējām
iesaistīties
pieprasīto
būvdarbu
izpildē,
gadījumā,
ja
inženiertehniskais
speciālists
nav
reģistrēts saskaņā ar Būvkomersantu
reģistra datiem.
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11.6.9

11.6.10

pretendentu
uz
piedāvājuma
iesniegšanas brīdi.
Pretendentam
ir
pieejamas Pretendentam pieejamās tehnikas,
pietiekamas
tehniskās
iespējas ražošanas iekārtu, instrumentu u.c.
nodrošināt pasūtījuma izpildi.
tehniskā
nodrošinājuma,
kas
nepieciešams
konkrēto
būvdarbu
veikšanai, saraksts (veidne nolikuma
15. pielikumā)
Pretendentam
(uzņēmumā)
ir Pretendentam izsniegtu ISO 9001:2008
izstrādāta un ieviesta kvalitātes sertifikāta kopiju (sertifikāta darbības
sfērai
jāatbilst
veicamo
būvdarbu
vadības sistēma.

specifikai), Pasūtītājs atzīs ekvivalentu
sertifikātu, ko izdevusi institūcijas citās
Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī
akceptēs citus pretendenta iesniegtos
pierādījumus par kvalitātes nodrošināšanas
pasākumiem.

TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
11.6.11

11.6.12

Tehniskajam piedāvājumam atbilst
konkursa
nolikuma
Tehniskajās
specifikācijās noteiktajām prasībām
un tehniskajam projektam.

1. Atbilstības pārbaudē nosaka
piedāvājuma atbilstību nolikumā un
Būvprojektā norādītajām tehnisko
prasību līmenim – vai materiāli un
tehnoloģijas
piedāvātas
atbilstoši
nolikuma 5.1 – 5.27 punktu un to
apakšpunktu prasības, kā arī, vai
piedāvātas visas būvdarbu apjomu
pieprasītās pozīcijas un apjomi.
Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst
vienai vai vairākām minētajām
prasībām, tiek izslēgti no turpmākas
dalības konkursā.
2. Iesniegts būvdarbu kvalitātes
nodrošināšanas pasākumu apraksts.
3. Iesniegts izvērsts būvdarbu izpildes
kalendārais grafiks.
4. Tehniskajā piedāvājumā (tāmju
pozīcijās) norādīti piedāvāto materiālu,
izstrādājumu, tehnoloģisko iekārtu
markas un modeļi.
Pretendenta piedāvātie būvdarbu Detalizēts Pretendenta piedāvātais laika
izpildes termiņi atbilst līguma grafiks, norādot darbu izpildes termiņus
projektā noteiktajam.
nedēļās un mēnešos, skaitot no Līguma
noslēgšanas dienas, kurš apliecina
piedāvāto darba izpildes termiņu
atbilstību
konkursa
nolikumā
izvirzītajām prasībām.
Gadījumā, ja atbilstoši nolikumam
pievienotajam
būvdarbu
līguma
projektam būvdarbus ir paredzēts veikt
pa būvdarbu posmiem, Pretendents
laika grafiku sagatavo katram būvdarbu
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posmam atsevišķi.
11.6.13

Piedāvātie garantijas
noteikumi.

termiņi

un Ja piedāvātais būvdarbu garantijas
termiņš pārsniedz 24 (divdesmit četrus)
mēnešus,
iesniegta
bankas
vai
apdrošināšanas sabiedrības garantijas
vēstule par nodrošinājuma izsniegšanu
Pretendenta piedāvātajam būvdarbu
garantijas termiņam gadījumā, ja ar
Pretendentu tiek noslēgts Līgums;

11.6.14

Apdrošināšana.

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas
vēstule
par
gatavību
izsniegt
pretendentam būvniecības civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas polisi līguma
summas apmērā, nodrošinot polises
spēkā esamību visā būvdarbu veikšanas
laikā.

11.6.15

Finanšu piedāvājumu atbilstība.

Finanšu piedāvājumu atbilstība – vai
finanšu
piedāvājums
sagatavots
atbilstoši
Finanšu
piedāvājuma
vadlīnijām.
Pretendenti,
kuru
piedāvājumi nav sagatavoti atbilstoši
nolikuma prasībām, tiek izslēgti no
turpmākas dalības konkursā.

11.6.16

Pretendenta piedāvātā cena.

1. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija
ņem vērā cenu bez pievienotās vērtības
nodokļa un cenas izmaiņas, kas radušās
aritmētisko kļūdu labošanas rezultātā.
2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta
aritmētiskā
kļūda,
kas
ietekmē
piedāvājumu
atvēršanas
sanāksmē
nosaukto attiecīgā pretendenta piedāvāto
līgumcenu, komisija to labo un par visiem
aritmētisko kļūdu labojumiem 2 darba
dienu laikā paziņo pretendentam, kura
piedāvājumā labojumi izdarīti, kā arī
pārējiem pretendentiem.
3. Pretendents 2 darba dienu laikā
apstiprina izdarītos labojumus, vai izsaka
iebildumus pret tiem. Ja pretendenta
iebildumi nav pamatoti, piedāvājums tiek
noraidīts.
4. Ja vērtējamā piedāvājuma līgumcena
vairāk kā par 15 % (piecpadsmit
procentiem) atšķiras no Konkursā iesniegto
piedāvājumu vidējās līgumcenas, komisija
pārbauda vai piedāvājums ar viszemāko
cenu nav nepamatoti lēts PIL 48. panta
izpratnē:
5. Iepirkuma komisija rakstveidā pieprasīs,
lai pretendents iesniedz detalizētu cenu
aprēķinu par jebkuru vai visām tāmes
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pozīcijām, kā arī citu informāciju atbilstoši
PIL 48.pantam, lai pierādītu šo cenu
atbilstību pieprasītajai būvdarbu kvalitātei
un piedāvātajam laika grafikam, nosakot
saprātīgu termiņu pieprasītās informācijas
iesniegšanai;
6. Ja iepirkuma komisija pēc iesniegtās
informācijas
analīzes
uzskatīs,
ka
pretendents nav sniedzis iesniegtās zemās
cenas objektīvu pamatojumu, piedāvājums
tiks noraidīts kā nepamatoti lēts.

Piedāvātie
apmaksas
noteikumi
(jāatbilst pasūtītāja piedāvātajiem
noteikumiem,
ietverti
nolikuma
sadaļā „Informācija par līguma
priekšmetu (tehniskā specifikācija).

11.6.17

Naudas plūsmas grafiks brīvā formā,
norādot prognozējamo naudas plūsmu
pa mēnešiem, darba plānu un metodes,
plānotās aktivitātes, resursus, cilvēku
dienu apjomus un citu saistīto
informāciju

11.7. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no
piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudes,
Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā, un ieguvis visvairāk
saimnieciskā izdevīguma punktus:
SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKAIS PIEDĀVĀJUMS

Nr.p.k.

Kritēriji

Maksimālā vērtība
punktos

A.

Piedāvātā līgumcena

45

B.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

10

C.

Tehniskās priekšrocības

20

D.

Būvdarbu garantijas termiņš (mēnešos) 24 60 mēneši

25

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits

100

11.8. Piedāvājumu vērtēšanas algoritms:
S=A+B+C+D, kur S – vērtējamā piedāvājuma iegūto punktu skaits;
11.9. Iegūtos punktus piešķir, matemātisko darbību rezultātā iegūtos decimālskaitļus
noapaļojot pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz 2 (diviem)
zīmīgiem cipariem aiz komata;
11.10. Iegūtos punktus aprēķina:
A - Piedāvātā līgumcena, maksimālā skaitliskā vērtība punktos - 40
A = Azem / Apied x 40, kur
A – iegūto punktu skaits;
Azem – viszemākā piedāvātā cena;
Apied – vērtējamā piedāvājuma cena;
40 – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība punktos.
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B - Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Tabulā norādītais punktu skaits attiecīgajā apakškritērijā nav dalāms. Ja pretendenta piedāvājumā
ietvertajās ziņās ir norādīti apakškritēriju raksturojumos pieprasītie parametri, tad piedāvājums
saņem attiecīgajā apakškritērijā norādīto punktu skaitu.
B

0-10

B1

5 punkti

B2

5 punkti

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
B=B1+B2
Grafiski attēlota plānotā satiksmes organizācija
laikā
Sniegts
paskaidrojuma
raksts
izvēlētās
organizēšanai
būvdarbu
laikā.
Izvēlētā
organizēšana metode ir pamatota un nav pretrunā
prasībām un normatīvajiem aktiem

būvdarbu
satiksmes
satiksmes
nolikumu

C - Tehniskās priekšrocības
Tabulā norādītais punktu skaits attiecīgajā apakškritērijā nav dalāms. Ja pretendenta piedāvājumā
ietvertajās ziņās ir norādīti tehnisko priekšrocību apakškritēriju raksturojumos pieprasītie
parametri, tad piedāvājums saņem attiecīgajā apakškritērijā norādīto punktu skaitu.
Vairākiem piedāvājumiem vienā apakškritērijā kritērijā var būt vienāds punktu skaits. Katrs
komisijas loceklis individuāli salīdzina tehniskās priekšrocības un piešķir punktus vadoties no
tabulā norādītā punktu skaita.
C

0 – 20
punkti

C1

3 punkti

C2

3 punkti

C3

3 punkti

C4

3 punkti

C5

3 punkti

C6

2 punkti

Tehniskās priekšrocības
C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7
Sniegts detalizēts apraksts būvdarbu veikšanai, secīgi norādīti visi
plānotie darbi un to posmi no līguma noslēgšanas līdz objekta
pieņemšanai ekspluatācijā, saprotams, kādus darbus pretendents
paredzējis veikt un sniegts apraksts darbu nodošanas pieņemšanas
kārtībai. Būvdarbu veikšanas metodes aprakstītas loģiskā un
hronoloģiskā secīgā veidā un tās sakrīt ar būvdarbu izpildes
kalendāro grafiku.
Norādīts kopējais plānotais objektā nodarbināto skaits, darbinieku
plūsma un noslodze. Darbinieku plūsmas grafikā uzrādītie darbu
veidi sakrīt ar būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā norādītajiem
darbiem, pie katra plānotā darbu veida norādīts plānotais
darbinieku skaits, darbinieku noslodze plānota tā, lai nebūtu
darbinieku pārslodze.
Norādīta būvdarbu izpildei nepieciešamā tehniskā aprīkojuma
plūsma un noslodze. Tehniskā aprīkojuma plūsmas un noslodzes
grafikā uzrādītie darbu veidi sakrīt ar būvdarba izpildes
kalendārajā grafikā norādītajiem darbiem, pie katra plānotā darbu
veida norādītas izmantojamās galvenās iekārtas un to noslodze.
Sniegts skaidrs galveno speciālistu un citu inženiertehnisko
speciālistu atbildības sadalījums.
Sniegts plānoto darbību detalizēts apraksts par plānotajiem
pasākumiem būvgružu transportēšanai un izvietošanai būvdarbu
laikā.
Sniegts plānoto darbību detalizēts apraksts par materiālu piegādēm
to uzglabāšanu būvdarbu laikā un skaidrojums, kā tiks nodrošināta
materiālu piegādes nepārtrauktība būvdarbu laikā.
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C7

3 punkti

Detalizēti aprakstīti plānotie pasākumi virszemes un gruntsūdeņu
pasargāšanai no piesārņojumiem būvdarbu veikšanas laikā.

D – Būvdarbu garantijas termiņš, maksimālā skaitliskā vērtība punktos - 25
D = Dpied / 60 x 25, kur
D - pretendenta iegūto punktu skaits;
Dpied – pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš pilnos mēnešos;
60 – maksimālais pasūtītāja pieprasītais būvdarbu garantijas termiņš pilnos mēnešos;
25 – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība punktos.
Ja Dpied ir vienāds ar 60 vai lielāks, tad pretendents šajā kritērijā iegūst 25 punktus.

11.11. Pretendents, kurš attiecīgajā kritērijā ir labākais, saņem maksimālo punktu skaitu, bet
pārējie pretendenti saņems proporcionāli mazāk punktu.
11.12. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko
vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un
izvēles kritērijiem.
11.13. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka
diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas tā
pretendenta piedāvājumu, kura piedāvātā līgumcena ir zemāka.
11.14. Iepirkuma komisija nosaka iepirkuma uzvarētāju un otru saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu.
11.15. Ja pasūtītājs ar Konkursa uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir
tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu otra saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju.
11.16. Gadījumā, ja atklātam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā
atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts
par konkursa uzvarētāju;
11.17. Ja neviens no iesniegtajiem konkursa piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts
par atbilstošu nolikuma prasībām, komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot. Šādā
gadījumā komisija pieņem lēmumu saskaņā ar PIL nosacījumiem.
12. Iepirkuma līgums

12.1. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir
tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais
izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu
izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
12.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma
projektu (22.pielikums);
12.3. Iepirkuma līgumā maksāšanas kārtība un garantijas laiks tiks precizēts atbilstoši
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam.
13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
13.1. Iepirkumu komisijas tiesības:
13.1.1. Pārstāvēt pasūtītāja intereses atklāta konkursa procedūrās;
13.1.2. Pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;
13.1.3. Pieprasīt no pretendentiem precizētu informāciju par savu piedāvājumu, nosakot, ka
informācija jāiesniedz 3 darba dienu laikā no pieprasījuma dienas. Papildus informācija un
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paskaidrojumi tiks ņemti vērā tikai tad, ja Pretendents tos iesniedzis rakstiski un parakstījis;
13.1.4. Komisijas darbā pieaicināt ekspertus;
13.1.5. Pieprasīt atsauksmes no citiem pasūtītājiem par pretendentu;
13.1.6. Neizskatīt konkursam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām
prasībām;
13.1.7. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa noteikumiem;
13.1.8. Pieņemt lēmumu par konkursa termiņa vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu;
13.1.9. Pieprasīt no Pretendenta jebkuru papildus informāciju un paskaidrojumus, kas
nepieciešami, lai izvērtētu konkursam iesniegtos piedāvājumus;
13.1.10.Izdarīt grozījumus konkursa nolikumā;
13.1.11.Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā minētajām prasībām;
13.1.12.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu
piedāvājumos;
13.1.13.Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents
atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;
13.1.14.Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu;
13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
13.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;
13.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
13.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu;
13.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
un konkursa nolikumu;
13.2.5. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
14. Pretendenta tiesības un pienākumi
14.1. Pretendenta tiesības:
14.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
14.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu;
14.1.3. Nolikumā noteiktā kārtībā pieprasīt skaidrojumus par konkursa nolikumu;
14.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
14.1.5. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības
birojam par pasūtītāja nelikumīgu darbību atklāta konkursa procedūrā;
14.1.6. Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
14.2. Pretendenta pienākumi:
14.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;
14.2.2. Sniegt patiesu informāciju;
14.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;
14.2.5. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
14.2.6. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
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1. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Konkurss Nr. SNP 2012/09ELFLA
Konkursa dalības pieteikums

2012. gada ____ _______

Saldus novada pašvaldībai,
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)

Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis,
fakss, e-pasts, bankas konts un
rekvizīti

Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda
tālrunis, fakss, e-pasts
pretendents)
Iepazinušies ar konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA “Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus –
Pampāļi posma segas rekonstrukcija” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu
konkursa piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos būvdarbus, kā
arī uzņemties izpildīto būvdarbu garantijas saistības saskaņā ar mūsu iesniegto konkursa piedāvājumu, kas
sastāv no piedāvājuma nodrošinājuma, pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentiem, tehniskā un
finanšu piedāvājuma, kopā uz _________ (________________________) lapām.
(norādīt piedāvājuma kopējo lapu skaitu skaitļiem un vārdiem)
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- atklātā konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami;
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā,
kas iesniegts šajā konkursā;
- mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no konkursa piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt
akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem konkursa dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un
papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami konkursa nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu
piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs
maksājamie nodokļi un nodevas.
Pēc pasūtītāja pieprasījuma apņemamies 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt LR Publisko iepirkumu
likuma 39. panta 5. daļā noteiktās izziņas, kuras izdotas ne agrāk kā 1 mēnesi pirms izziņas iesniegšanas
dienas:
- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai saistītā
persona reģistrēta, izziņu, kas apliecina, ka pretendentam, apakšuzņēmējam, personālsabiedrības vai
personu apvienības dalībniekam nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas
stadijā un kurā norādītas pārstāvības tiesības (paraksttiesīgās personas);
- izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam,
apakšuzņēmējam, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekam (neatkarīgi no tā, vai tie
reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
- izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam, apakšuzņēmējam,
personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekam (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to
pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
Pilnvarotās personas paraksts: ____________________________
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: _______________________________
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2. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Vispārēja informācija par pretendentu □

□ personālsabiedrības dalībnieku □ personu apvienības dalībnieku □ apakšuzņēmēju
(atzīmēt vajadzīgo)

Konkurss „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija”,
identifikācijas Nr. SNP 2012/09ELFLA
1.
2.

Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas numurs
Adrese (juridiskā adrese un biroja
adrese)

3.

Persona/as, kurām ir pārstāvības
tiesības (amats, vārds, uzvārds)

4.

1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________

Kontaktpersona (amats, vārds,
uzvārds)
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
E-pasta adrese

5.
6.
7.
8.
9.

Vidējais nodarbināto skaits

10.

Pretendenta komercdarbības joma (īss
apraksts)

11.

Finanšu rekvizīti

2009. gadā _____________________________
2010. gadā _____________________________
2011. gadā _____________________________

Bankas nosaukums
Bankas adrese (tai skaitā pilsēta,
valsts, pasta indekss

Bankas kods
Konta numurs

vieta

datums
amats

paraksts

vārds,
uzvārds
z.v.
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3. Pielikums
atklāta konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA (GALVOJUMS) VEIDNE
[datums] , [vieta]

[uz bankas veidlapas]

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801,
turpmāk tekstā - Pasūtītājs
Ievērojot to, ka [Pretendenta nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiskā adrese, turpmāk tekstā –
Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītāja izsludinātajam atklātam
konkursam „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija”,
identifikācijas Nr. SNP 2012/09ELFLA, turpmāk tekstā – Konkurss, un to, ka Konkursa Nolikums
paredz piedāvājuma nodrošinājuma, turpmāk tekstā – Galvojums, iesniegšanu,
mēs [institūcijas – galvojuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese], turpmāk tekstā –
Galvotājs, apņemamies samaksāt Pasūtītājam LVL ________ (_______________),

[summa cipariem un vārdiem]
turpmāk tekstā – Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jebkurā no šādiem gadījumiem:
1. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;
2. Ja Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un neparaksta Iepirkuma (būvdarbu) līgumu
Konkursa nolikumā noteiktajā termiņā;
3. Ja Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un noteiktajā termiņā neiesniedz Konkursa
nolikumā un Iepirkuma (būvdarbu) līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu.
Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā,
skaitot no Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas bezierunu kārtībā, neprasot
Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam
pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem.
Šis Galvojums ir spēkā, sākot no Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienas – 2012. gada ____. ______
līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a) Līdz Konkursa Nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas ir 120 (viens simts
divdesmit) dienas un beidzas 2012. gada ___. __________, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojuši Pretendents un Galvotājs;
b) Ja Pasūtītājs atzīst Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, - līdz dienai, kad Pretendents iesniedz
Konkursa dokumentos un Līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2012. gada ___.
______________.
Jebkura prasība saistībā ar šo Galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par 2012. gada ___. ________.

[jānorāda vēlākais no a) un b) punktos norādītajiem datumiem]
Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanu un izmaksu,
izskatāmi tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Apstiprinām, ka šis Galvojums ir saistošs Galvotājam un tā tiesību un saistību pārņēmējam/iem.
Galvojums ir sastādīts (..........) eksemplāros, to saņēmēji:
• Galvotājs (1eksemplārs)
• Pasūtītājs (1 eksemplārs)
Galvotāja vārdā
____________________________________

[institūcijas – galvojuma devēja pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums, paraksts un
atšifrējums]
z.v.
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4. Pielikums
atklāta konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA (VEIDNE)
[uz bankas veidlapas]
[datums] , [vieta]
Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV3801
Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”,
saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2012/09ELFLA, rezultātā noslēgtā
līguma „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija”
turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums Līguma izpildes bankas
garantiju:
Mēs, [Bankas nosaukums , reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada
pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, LVL ___________________ ________________,
[galvojuma summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi
izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums jeb garantija.
Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs,
nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu
pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā
Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru naudas summu (-ām) augstāk
noteiktajā apmērā. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai
prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.
Saskaņā ar šo Garantiju Bankai ir saistības 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai
galvo, ņemot vērā jebkuru pieprasījumu, kas izdarīts pirms galvojuma termiņa beigām. Šī
galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada
pašvaldībai saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.
Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai
izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp
Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs Garantijas
saistībām.
Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no Līguma noslēgšanas brīža līdz Līgumā noteikto
būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu, - minētā akta apstiprināšanas dienai.
Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts
tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.
Paraksts un zīmogs:________________________
Bankas nosaukums:_________________________
Adrese:__________________
Datums:_________________
Z.V.

5. Pielikums
atklāta konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
AVANSA ATMAKSAS GALVOJUMS
[uz bankas veidlapas]

[datums] , [vieta]
Kam: Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus,
LV-3801
Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā
“Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2012/09ELFLA,
rezultātā noslēgtā līguma „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma
segas rekonstrukcija” turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums
bankas garantiju avansa atmaksai gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda Līguma saistības:
Mēs, [Bankas nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada
pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, LVL ____________________, [garantijas summa
ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās
saistības.
Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs,
nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu
pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma
saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās.
Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un
Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.
Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai
galvo, ņemot vērā jebkuru pieprasījumu, kas izdarīts pirms galvojuma termiņa beigām. Šī
galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada
pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.
Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai
izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp
Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma
saistībām.
Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no datuma, kad veikts avansa maksājums šā Līguma
ietvaros līdz brīdim, kad Saldus novada pašvaldība saņem pilnu tādas pašas summas atmaksu no
Būvuzņēmēja, kas apstiprināta ar Līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem.
Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas
likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.
Šīs saistības uzņemas Banka un tās mantinieki.
Paraksts un zīmogs.________________________
Bankas nosaukums:_________________________
Adrese:__________________
Datums:_________________
Z.V.
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6. Pielikums
atklāta konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA (VEIDNE)

[uz bankas veidlapas]
Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV3801
Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā
“Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2012/09ELFLA,
rezultātā noslēgtā līguma „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma
segas rekonstrukcija” turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums
bankas garantiju par to, ka Būvuzņēmējs izpildīs Līgumā noteiktās izpildīto būvdarbu garantijas
saistības:
Mēs, [Bankas nosaukums reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai,
reģistrācijas Nr. 90009114646, LVL ________________, [garantijas summa ciparos un vārdos]
apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk
tekstā – galvojums, garantija.
Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs,
nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu
pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā
Līguma garantijas saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš
noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai
prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.
Saskaņā ar šo galvojumu Bankai ir saistības 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai
galvo, ņemot vērā jebkuru pieprasījumu, kas izdarīts pirms galvojuma termiņa beigām. Šī
galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada
pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.
Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai
izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp
Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma
saistībām.
Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša ___ (_________________)[norāda Līgumā noteikto
garantijas termiņu mēnešos] mēnešus, skaitot no Līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanas
ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu
un apstiprinātu aktu.
Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts
tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.
Paraksts un zīmogs.________________________
Bankas nosaukums:_________________________
Adrese:__________________
Datums:_________________
z.v.
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7. Pielikums
atklāta konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Veidne (uzņēmumam)

APLIECINĀJUMS*

Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801
Saskaņā ar atklāta konkursa „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas
rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. SNP 2012/09ELFLA Nolikumu, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka
□ pretendents □ personālsabiedrības dalībnieks □ personu apvienības dalībnieks □ apakšuzņēmējs
<uzņēmuma statuss konkursā – atzīmēt atbilstošo>
______________________________________________________________________________
<norādīt pilnu nosaukumu>
adrese________________________________________________________________________
<norādīt juridisko adresi, biroja adresi, reģistrācijas valsti>,
turpmāk – Uzņēmums:
1. Uzņēmums pats un persona, kurai ir Uzņēmuma pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Uzņēmumu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot
no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
2. Uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) Pēdējo 3 gadu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, – par viena vai
vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības
dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas
nelikumīgi;
b) Pēdējo 18 mēnešu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, – par vienas
personas nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti
gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas.
3. Uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams pēdējo 12 mēnešu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas,
nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās,
kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa
vienošanās.
4. Uzņēmumam nav izsludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmuma
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmuma bankrotu un līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam Uzņēmums netiks likvidēts.
5. Uzņēmumam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
nepārsniedz 100 latus.
vieta

datums
amats

paraksts

vārds, uzvārds

z.v.
* Skaidrojums: Apliecinājumu paraksta persona, kurai ir Uzņēmuma pārstāvības tiesības, un iesniedz
Konkursa piedāvājumā:
• Pretendents;
• Katrs personālsabiedrības dalībnieks;
• Katrs personu apvienības dalībnieks;
• Katrs pretendenta Konkursa piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs.
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8. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Veidne

Apliecinājums
par pretendenta neto apgrozījumu būvdarbu veikšanā
2009., 2010. un 2011. gados

□ pretendents □ personālsabiedrības dalībnieks □ personu apvienības dalībnieks □ apakšuzņēmējs
<uzņēmuma statuss konkursā – atzīmēt atbilstošo>
_____________________________________________________________________________
<norādīt pilnu nosaukumu, adresi>

Piezīme –veiktie un veicamie būvdarbi jānorāda to uzsākšanas kārtībā, apjoms un apgrozījums jānorāda
bez PVN.
2009. gadā veiktie būvdarbi
Nr.
p.k.

Pasūtītāja
nosaukums,
kontakttālrunis

Objekta nosaukums,
objekta atrašanās vieta

Būvdarbu
apjoms LVL

Norāde, vai darbi
pabeigti vai ir
procesā

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2009. gadā - ........................................LVL, tai skaitā
ceļu un laukumu būvdarbi LVL ………………………
2010. gadā veiktie būvdarbi
Nr.
p.k.

Pasūtītāja
nosaukums,
kontakttālrunis

Objekta nosaukums,
objekta atrašanās vieta

Būvdarbu
apjoms LVL

Norāde, vai darbi
pabeigti vai ir
procesā

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2010. gadā - ........................................LVL, tai skaitā
ceļu un laukumu būvdarbi LVL ………………………
2011. gadā veiktie būvdarbi
Nr.
p.k.

Pasūtītāja
nosaukums,
kontakttālrunis

Objekta nosaukums,
objekta atrašanās vieta

Būvdarbu
apjoms LVL

Norāde, vai darbi
pabeigti vai ir
procesā

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2011. gadā - ....................................... LVL, tai skaitā
ceļu un laukumu būvdarbi LVL ………………………
Pretendenta vidējais likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kredītsaistības) uz __.___.201__.
saskaņā ar bilances datiem ir _________________
/datums/

vieta

datums
amats

paraksts

vārds, uzvārds
z.v.
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9. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Veidne.
Pretendenta / personālsabiedrības dalībnieka / personu apvienības dalībnieka / apakšuzņēmēja
(nevajadzīgo izsvītrot)
______________________________________________________________________________________________________________________
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)
VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

Nr.

Būvdarbu pasūtītājs
(nosaukums, adrese,
kontaktpersonas amats,
vārds, uzvārds un tālruņa
numurs)

1

2

Objekta nosaukums,
būvdarbu veids un
galvenie parametri
(ielu garums, platība,
u.tml.), norāde
galvenais
būvuzņēmējs vai
apakšuzņēmējs
3

1
2

Būvdarbu
kopējā
finanšu
ietilpība
(līgumcena
LVL bez
PVN)

Būvdarbu
uzsākšanas
un
pabeigšanas
gads /
mēnesis

Ekspluatācijā
pieņemšanas
datums

4

5

6

Darbu
izpildes
vieta

Būves kods
pēc būves
klasifikācij
as

Pretendenta
paša spēkiem
veikto darbu
apjoms (%)
no kopējā
apjoma

Objekta
būvdarbos
nodarbināto
pretendenta
darbinieku
skaits

Kopējais
objekta
būvdarbos
nodarbināto
darbinieku
skaits,

7

8

9

10

11

<..>/<..>
<..>/<..>
Uzrāda pretendenta veiktos būvdarbus ceļu un laukumu būvniecībā, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, sākot ar 2007. gadu.

Pielikumā:
1) atsauksme no _____________;
2) atsauksme no _____________;

vieta

datums
amats

paraksts

vārds, uzvārds
z.v.
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10. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam

Veidne

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Pampāļu pagastā, 2012. gada ___. ______________
Ar šo mēs, apakšā parakstījušies
Uzņēmuma nosaukums
Adrese
Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
un Saldus novada pašvaldības _____________________________________________________
/amats, vārds, uzvārds/

apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta
/uzņēmuma nosaukums/
Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija,
apsekošanu saskaņā ar konkursa id Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikuma prasībām.
____________________ /________________/
paraksts

paraksta atšifrējums

____________________ /________________/
paraksts

paraksta atšifrējums

11. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja/inženiertehniskā speciālista

Veidne

(nevajadzīgo izsvītrot)

CV
(kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts)
1. Vārds: ______________________
2. Uzvārds: ____________________
3. Izglītība: ____________________
Izglītības
iestāde

Mācību laiks
(no/līdz)

Iegūtais grāds vai
kvalifikācija

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami,
līdz 5 - pamatzināšanas)
Valoda

5.
6.
7.
8.

Lasot Runājot Rakstot

Dalība profesionālās organizācijās: ________________________________________
Citas prasmes: _________________________________________________________
Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: ____________________
Profesionālā pieredze:

Laiks
(no/līdz)

Darba devējs vai Pasūtītājs Valsts Amats un galveno darba pienākumu
(uzņēmuma līguma
apraksts vai veicamā darba apraksts
gadījumā)
(uzņēmuma līguma gadījumā)

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:
Darba izpildes
uzsākšanas un
pabeigšanas
gads un mēnesis

Pasūtītāja (klienta) Amats
nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese un
kontaktpersona

Veikto darbu apraksts, būvdarbu
apjoms Ls (bez PVN)*
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Ar šo es apņemos
No

Līdz

<perioda sākums>

<perioda beigas>

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Saldus novada
pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa Saldus novada pašvaldības
autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP
2012/09ELFLA, ietvaros kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista
izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas
tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
Apliecinu, ka šajā konkursā neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu
konflikta situācijā.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nebija iespējams
paredzēt šī dokumenta sastādīšanas laikā.
* Skaidrojums:
Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (kopējā platība, būvtilpums u.c.), kas apliecina
pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu iesaistīt, un kopējais būvdarbu apjoms latos

Pielikumā:
a)

Pievieno būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā
būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;

b) Pievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikātu
kopijas;
c)

Uzskaita pievienoto dokumentu nosaukumus un izdošanas datumus.

1.____________________;
2.____________________;
3.____________________;
<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>
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12. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Veidne Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu/kvalificēto darbinieku saraksts

Nr

Specializācija vai
sertificētais
darbu veids

1

Vārds,
Uzvārds

Uzņēmum
s, kuru
speciālists
pārstāv

Izglītība,
specialitāt
e

Sertifikāta
vai
apliecības
Nr.,
izdevējs

Darba
pieredze
attiecīgajā
jomā, gadi

Inženiertehniskie speciālisti*

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Atbildīgais
būvdarbu vadītājs
Ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēmas būvdarbu
vadītājs
Elektroietaišu
būvdarbu vadītājs
Atbildīgais par
darba drošību
Atbildīgais par
elektrodrošību
Atbildīgais par
ugunsdrošību

2
Specialitāte

Kvalificētie darbinieki
Kvalifikācija Darbu veids

Uzņēmums

Skaits
objektā

2.1
2.2
Pielikumā:
(* pievieno tikai inženiertehnisko speciālistu izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
kopijas, ja tās nav pievienotas iepriekš kā CV pielikums)
1.______________
2.______________
vieta

datums
amats

paraksts

vārds,
uzvārds
z.v.
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13. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam

Veidne

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Saldus novada pašvaldībai,
Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska
persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un
adrese> apliecina, ka:
1.
piekrīt piedalīties Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā
atklātajā konkursā Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas
rekonstrukcija, id Nr. SNP 2012/09ELFLA, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs
un adrese> (turpmāk Pretendents) Apakšuzņēmējs;
2.
gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus
būvdarbus: <īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā
norādītajam> un nodot kandidātam šādus resursus <īss Pretendentam nododamo resursu,
speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>;
3.

nav interešu konflikta situācijā (punkts attiecas uz apakšuzņēmēju fizisku personu).

vieta

datums
amats

paraksts

vārds,
uzvārds
z.v.
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14. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Veidne

Nr.

Apakšuzņēmējiem/personu apvienības/personālsabiedrības
dalībniekiem nododamo darbu daļu saraksts

Apakšuzņēmējs/personu
apvienības/personālsabiedrīb
as dalībnieks
(nosaukums, adrese, kontaktpersonas
amats, vārds, uzvārds un tālruņa
numurs)

Procentos
no visa
darbu
apjoma
(%)

Summa
Ls bez
PVN

Nododamā darbu daļa (darbu
veids, konstruktīvais elements,
pozīcija)
(nosaukums, ja attiecināms - mērvienība,
apjoms)

1.

1

2.

2
3

vieta

datums
amats

paraksts

vārds,
uzvārds
z.v.

15. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Pretendenta / personu apvienības dalībnieka /personālsabiedrības
dalībnieka / apakšuzņēmēja tehniskais nodrošinājums*
(nevajadzīgo izsvītrot)

Veidne

Nr.
p.k
.

Tehnikas / iekārtas /
aprīkojuma / instrumentu
nosaukums, galvenie
tehniskie parametri

Skaits
gab.

Ražotājs,
izlaidum
a gads

1

2

3

4

Pieejamība**
(pretendentam
vai
personai, uz
kuras iespējām
pretendents
balstās)
5

Pieejamība
s veids
(īpašumā,
jānomā,
jāpērk)

Sertificēta
atbilstoši
ES
prasībām

6

7

Pielikumā:
1. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________.

vieta

datums
amats

paraksts

vārds,
uzvārds
z.v.

Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, saraksta pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i
no iznomātāja par attiecīgā aprīkojuma pieejamību Būvdarbu izpildes laikā, kad Pretendents
plāno attiecīgo aprīkojumu izmantot nepieciešamo darbu veikšanai.

_____________________
* Tabulā jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais
nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei un
plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai personai, uz kuras iespējām
pretendents balstās (personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekam,
apakšuzņēmējam).
** Jānorāda Pretendenta Konkursa piedāvājumā norādītās personas nosaukums, kurai
attiecīgā pozīcija ir pieejama.
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16. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Naudas plūsmas grafiks
Būvobjektam "

Nr.p.k.

Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija "
2012. gads
Izpilde, Ls

Darbu veids
Aprīlis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kopā bez PVN:
PVN 22%:
Kopā ar PVN:
Atgrieztais avanss
Garantijas laika nodrošinājums 10%
Kopā apmaksai:

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

17. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
Darbu izpildes kalendārais grafiks, veidne
2012. gads
Darbu nosaukums

Aprīlis
1

vieta

2

3

Maijs
4

1

2

3

Jūnijs
4

1

2

3

Jūlijs
4

1

2

3

Augusts
4

1

2

3

Septembris
4

1

2

3

4

datums
amats

paraksts

vārds, uzvārds
z.v.

18. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam

Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts
Konkurss „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija”,
identifikācijas Nr. SNP 2012/09ELFLA
*Ar terminu "Materiāli" apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi
(būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā
iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums. Pielikumā pievieno ekvivalentu atbilstību
apliecinošu dokumentu kopijas.
Būvprojektā
un/vai
Būvdarbu
apjomu sarakstā norādītie materiāli
un tehnoloģijas

1

Pretendenta piedāvātais
ekvivalentais
materiāls/tehnoloģija

Saskaņojums
ar
Būvprojekta
autoru

<Ekvivalenta apraksts>

ir/nav

2
3
Pielikumā:
1. _______________;
2. _______________

vieta

datums
amats

paraksts

vārds,
uzvārds
z.v.

19. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam

PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS
_____________[datums]__________[vieta]

Saldus novada pašvaldībai,
Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Pretendenta nosaukums:
Adrese:
Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts,
fakss):
1. Iepazinušies ar konkursa id Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies,
piedāvājam veikt konkursā „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas
rekonstrukcija” pieprasītos būvdarbus, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem
konkursa noteikumiem, par summu latos:

1. KĀRTA - no km 20.00 līdz
km 24.40, piedāvātā cena bez
PVN

___________________________________________
(cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis

____________________________________________
(PVN 22% vārdos un skaitļos)

Cena ar PVN

___________________________________________
(cena ar PVN 22% vārdos un skaitļos)

2. KĀRTA - no km 17.54 līdz
km 20.00, piedāvātā cena bez
PVN

___________________________________________
(cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis

____________________________________________
(PVN 22% vārdos un skaitļos)

Cena ar PVN

___________________________________________
(cena ar PVN 22% vārdos un skaitļos)
KOPĒJĀ CENA PAR 1. UN 2. KĀRTĀM

Kopējā cena bez PVN
Pievienotās vērtības nodoklis
Piedāvājuma cena ar PVN

___________________________________________
(cena vārdos un skaitļos)
____________________________________________
(PVN 22% vārdos un skaitļos)
_____________________________________________
(cena ar PVN 22% vārdos un skaitļos)

Mūsu piedāvātais kopējais būvdarbu garantijas termiņš
(mēnešos)
Mūsu piedāvātais visa būvdarbu apjoma pabeigšanas
termiņš (mēnešos)
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Nepieciešamā avansa apjoms Ls bez PVN
2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju
saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar konkursa nolikumā un
Būvprojektā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.
3. Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvobjekta tehnisko projektu, visi tehniskā
projekta risinājumi atbilst būvapjomos ietvertām pozīcijām un mēs uzņemamies visus finanšu
riskus ar būvdarbu veikšanu augstāk minētā finanšu piedāvājuma ietvaros.
4. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no konkursa
nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā
spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
5. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta
noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar
šo līguma projektu.
Amats, vārds, uzvārds
Paraksts
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20. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
a) Tehniskā piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, ja tādas dotas Nolikuma
pielikumos, bet, ja nav dotas, - brīvā formā;
b) Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko
piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā
piedāvājuma saturam, formai un dokumentu secībai;
c) Ar terminu „Materiāli” jeb „Būvmateriāli” apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei
nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba
izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums;
d) iekļaut piedāvājumā un pielietot būvniecībā drīkst tikai tādus materiālus, kas ir ES un
Latvijā sertificēti, un to parametri, fiziskās īpašības un ilgmūžība atbilst Būvprojektā un
Būvdarbu apjomu sarakstā norādītajiem vai ir augstāki;
e) Tehniskajā piedāvājuma dokumentos jāņem vērā un jāievērtē Nolikuma 5.1 līdz 5.27
punktu un to apakšpunktu, tehniskās specifikācijas (16. pielikums) un Būvprojekta
prasības.
1.

Tehniskā piedāvājuma sastāvs. Jāsagatavo un jāiesniedz šādi tehniskā piedāvājuma
dokumenti:

1.1. Satura rādītājs;
1.2. Izvērsts būvdarbu izpildes laika grafiks (kalendārais grafiks), norādot darbu izpildi pa nedēļām
veidne dota Nolikuma 17. Pielikumā;
1.3. Būvobjekta „Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas
rekonstrukcija” būvdarbu organizācijas apraksts brīvā formā.
Aprakstu pretendents sastāda pamatojoties uz savām iespējām un profesionālo izpratni par pasūtītāja
pieprasītā Objekta būvniecības procesu, Būvprojekta un nolikuma prasībām. Aprakstā iekļauj vismaz:

a) Būvdarbu izpildei paredzēto galvenā būvuzņēmēja personāla iekšējo organizatorisko
shēmu (struktūrshēmu), norādot kopējo nodarbināto skaitu (galvenā būvuzņēmēja
būvdarbu izpildes komandu un tās pakļautību) un skaidru galveno un citu tehnisko
speciālistu atbildību sadalījumu. Struktūrshēmā jāattēlo būvdarbu izpildē iesaistītie
būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes
kontroles laboratorijas. Katrai institūcijai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu)
vārdi, uzvārdi.
b) Būvdarbu veikšanas aprakstu, norādot plānotos darbus no līguma noslēgšanas līdz
objekta pieņemšanai ekspluatācijā;
c) Kā tehnoloģiski tiks nodrošināta šķembu ieklāšana un asfaltbetona ieklāšana visā ceļa
platumā;
d) Satiksmes organizācijas aprakstu. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju
konkrētajā objektā. Skaidri jānorāda plānoto būvdarbu un izmantojamo ceļu posmus un
izmantošanas laikus. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus (kravu skaits
pārsniedz 10 vienā diennaktī), kā organizēs satiksmi nebojājot ceļus, neradot
sastrēgumus un nodrošinot tranzītu. Plānojot apbraucamos ceļus jāņem vērā esošo ceļu
stāvoklis. Jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācija
jāsaskaņo ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, neradot nepapamatotus papildus
apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, īpašumu īpašniekiem.
e) Darbinieku plūsmas un noslodzes grafiku;
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f) Tehniskā aprīkojuma plūsmas un noslodzes grafiku;
g) Materiālu (būvizstrādājumu) plūsmas un uzglabāšanas aprakstu.
1.4. Pretendenta apliecinājums brīvā formā par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu
Garantijas termiņš jānorāda pilnos mēnešos, un tas ir viens no piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.

Piedāvātam būvdarbu garantijas termiņam jābūt ne īsākam par 24 mēnešiem (2 gadiem).
Piedāvātais garantijas termiņš pilnos mēnešos ir viens no piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. Punkti tiek
piešķirti par garantijas termiņu no 24 līdz 60 mēnešiem. Ja pretendents piedāvā garantijas termiņu, kas
vienāds vai lielāks par 60 mēnešiem, skaitot no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas
dienas, tad viņš saņem maksimālo punktu skaitu attiecīgajā kritērijā.
1.5. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule par garantijas

termiņa nodrošinājumu
Pretendentam jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule par to,
ka gadījumā, ja pretendents iegūs šī konkursa nolikumā minētā būvdarbu līguma slēgšanas
tiesības, tad viņam tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums 10 (desmit) procentu apmērā no
kopējās būvdarbu līgumu summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes vai
apdrošināšanas kompānijas) galvojuma veidā (veidne 6. Pielikumā), kuram ir jābūt spēkā visu
piedāvāto garantijas termiņu.
1.6. Apakšuzņēmējiem / personu apvienības / personālsabiedrības dalībniekiem nododamo darbu
daļu saraksts, veidne Nolikuma 14. Pielikumā;
1.7. Būvdarbu veikšanā izmantojamā tehniskā aprīkojuma saraksts
Veidne dota Nolikuma 15. Pielikumā. Jānorāda attiecīgā aprīkojuma nosaukumu, ražotāju, galvenos
tehniskos parametrus, izgatavošanas gadu un pieejamību. Sarakstā iekļautajai informācijai, jāparāda
Pretendenta iespējas izpildīt darbus. Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, saraksta pielikumā
jāpievieno apliecinājums/-i no iznomātāja par attiecīgā aprīkojuma pieejamību Būvdarbu izpildes laikā,
kad Pretendents plāno attiecīgo aprīkojumu izmantot nepieciešamo darbu veikšanai.
1.8. Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju saraksts

Veidne dota nolikuma 18. Pielikumā. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā
Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un
izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un
aprakstot ekvivalenta īpašības dotajā veidnē. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām
jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas
pārskatiem, un apliecinoši dokumenti jāiesniedz Tehniskajā piedāvājumā, pievienojot šajā
punktā noteiktajam sarakstam.
Piedāvājumu vērtēšanas procesā, lai konstatētu ekvivalentu atbilstību, pasūtītājs ir tiesīgs
pieprasīt Būvprojekta autora atzinumu, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta
papildus informāciju par piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem un aprīkojumu, vai
paraugus.
1.9. Apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule par gatavību izsniegt pretendentam

būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi līguma summas apmērā,
nodrošinot polises spēkā esamību visā būvdarbu veikšanas laikā, gadījumā, ja pretendents
tiek atzīts par konkursa uzvarētāju. Ja pretendentam ir spēkā esoša būvniecības civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas polise līguma summas apmērā vai par lielāku summu uz visiem
objektiem, tad apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule nav jāiesniedz, bet tehniskajā
piedāvājumā jāievieto apliecināta polises kopija.
1.10.

Objekta apsekošanas akts, veidne 10. pielikumā

1.11.

Būvobjekta vides pārvaldības apraksts brīvā formā
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Vides pārvaldības aprakstā jāietver informācija par cieto atkritumu – materiālu
iepakojumu, izlietoto šķidro materiālu taras, sadzīves atkritumu u.c. izvešanu un to izvietošanas
vietām, šķidro atkritumu, galvenokārt eļļu un degvielas, savākšanu un likvidēšanu, virszemes un
gruntsūdeņu pasargāšanu no piesārņojumiem būvdarbu veikšanas laikā, izraktās grunts,
būvgružu transportēšanu un izvietošanu, norādot konkrētas izvietošanas vietas (nosaukums,
adrese, kontaktinformācija).
21. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

a) Finanšu piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, ja tādas dotas Nolikuma
pielikumos;
b) Darbu daudzumu saraksti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, kas lejupielādējamas pasūtītāja
mājas lapā www.saldus.lv pie šī iepirkuma publikācijas, bet jāievieto Tehniskā
piedāvājuma dokumentos;
c) Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Finanšu
piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Finanšu
piedāvājuma saturam un formai;
d) Ar terminu „Materiāli” jeb „Būvmateriāli” apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei
nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba
izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums;
e) Būvdarbu apjomu atbilstība: Būvdarbu apjomu saraksti sastādīti pamatojoties uz
Būvprojektā ietvertām sistēmu, tehnoloģiju, iekārtu, materiālu specifikācijām un darbu
apjomiem. Veicamo darbu apjomi sarakstos norādīti tīrā veidā bez pielaidēm.
Pretendentam tiek nopietni ieteikts pirms būvdarbu apjomu sastādīšanas apmeklēt
būvlaukumu un pilnībā iepazīties ar darbu norises vietu un vietējiem apstākļiem. No
Pretendenta netiks pieņemtas nekādas iebildes attiecībā uz zināšanu trūkumu šajā sakarā.
Tiks uzskatīts, ka Pretendents ir rūpīgi iepazinies ar visu izsniegto tehniskā projekta
dokumentāciju, būvdarbu apjomu sarakstiem, norādījumiem par to aizpildīšanu, konkursa
nolikumu, apsekojis būvlaukumu dabā un akceptē projektā un apjomu sarakstos uzrādītos
būvdarbu apjomus.
1. Finanšu piedāvājuma sastāvs:
Lai visi konkursa dalībnieki informāciju iesniegtu standartizētā veidā, Finanšu piedāvājuma
sastāvā jāiekļauj Pretendenta sagatavoti dokumenti, kuru nosaukumiem un secībai jābūt šādiem:
1.1. Satura rādītājs.

1.2. Pretendenta aprēķināti un aizpildīti:
1.2.1. Darbu daudzumu saraksti 1. kārtai no km 20.00 līdz km 24.40, veidne lejupielādējama
pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv pie šī iepirkuma publikācijas;

1.2.2. Darbu daudzumu saraksti 2. kārtai no km 17.54 līdz km20.00, veidne lejupielādējama pasūtītāja
mājas lapā www.saldus.lv pie šī iepirkuma publikācijas;
1.2.3.

Darbu daudzumu sarakstā norādītās izmaksas jāaprēķina
būvnormatīvam LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

atbilstoši

Latvijas

1.3. Līguma naudas plūsmas grafiks, kurā norādīta pretendenta prognozētā būvdarbu izpildei
nepieciešamā naudas plūsma, ievērojot nolikumā noteikto maksāšanas kārtību un atbilstoši darbu
izpildes kalendārajam grafikam, veidne 16. Pielikumā;
1.4. Piedāvājuma kopsavilkums, veidne nolikuma 19. Pielikumā.
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2. Finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi
2.1.

Iepirkuma priekšmetā norādītais būvdarbu apjoms nav dalāms.

2.2.

Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Būvdarbu daudzumiem, jāpiedāvā visas
pieprasītās pozīcijas.

2.3.

Pretendents nedrīkst papildināt Būvdarbu apjomu sarakstā norādītās pozīcijas vai mainīt pozīcijās
norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta
pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi pie attiecīgā
iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents.

2.4.

Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par
pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos
atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

2.5.

Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas
lats (LVL)

2.6.

Vienību cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz santīma precizitātei.

2.7.

Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem
līdz divām decimālzīmēm aiz komata.

2.8.

Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs un kopsavilkuma aprēķinos, ja tas nepieciešams, var
tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu
grupu pa kreisi no decimālā komata.

2.9.

Iespējamais materiālu un tehnoloģiju sadārdzinājums līguma izpildes laikā netiks papildus
apmaksāts, šis risks pretendentam jāievērtē, sagatavojot piedāvājumu.

22. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumam

LĪGUMS (PROJEKTS)
par būvniecības darbu veikšanu
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2012/09ELFLA)
Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija
ELFLA projekts Nr. 10-02-L32100-000316 „Autoceļa „Saldus- Pampāļi” posma rekonstrukcija”

Saldū,

2012.gada ……….
Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas
Nr. 90009114646, kuru uz LR likuma „Par pašvaldībām” un saistošo noteikumu Nr. 1 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” pamata pārstāv domes priekšsēdētāja Indra Rassa, turpmāk
tekstā „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un ……………., juridiskā adrese: ………, ……, LV….., reģistrācijas Nr. ………, kuru uz ….. pamata pārstāv ………., turpmāk tekstā –
BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā
saukti – PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas …………. ziņojumu, noslēdz
šādu līgumu:
1.

Apzīmējumi un definīcijas:

1.1.

Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras
saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas
papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1.2.

Konkursa piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums atklātam konkursam „Saldus
novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi posma segas rekonstrukcija”, id. Nr.
SNP 2012/…..ELFLA uz ……. (………………) lapām, šī līguma 1. Pielikums;
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1.3.

Būvuzraugs – persona, kas PASŪTĪTĀJA interesēs un atbilstoši LR tiesību aktiem
uzrauga būvdarbus; Būvuzraugs ir tiesīgs apsekot būvobjektu, iepazīties ar
BŪVUZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to
BŪVUZŅĒMĒJAM, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.4.

Būvprojekts – tehniskais projekts „_____”;

1.5. Autoruzraugs – Būvprojekta ,,_____” autors vai tā pilnvarotais pārstāvis;
1.6.

Apakšuzņēmējs – BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma),
kas veic kādas darbu daļas izpildi;

1.7.

PASŪTĪTĀJA pārstāvis - persona, kura pārstāv PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA vārdā
pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un
PASŪTĪTĀJA interesēm. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar
BŪVUZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to
BŪVUZŅĒMĒJAM, saņemt PASŪTĪTĀJAM adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību,
veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.8.

BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis – Būvuzņēmēja Darbu vadītājs, kurš kā sertificēts
atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam,
Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē
BŪVUZŅĒMĒJA un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJU attiecībās ar
PASŪTĪTĀJU;

1.9.

Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums atklātam konkursam „Robežu
ielas rekonstrukcija Saldū” ELFLA projekta „Autoceļa „Saldus - Pampāļi” posma
rekonstrukcija” ietvaros, identifikācijas Nr. SNP 2012/….ELFLA, tāme ietverta šī Līguma
1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumā, lappusēs Nr. ….. – ….., ietver
vairākas atsevišķas tāmes;

1.10. Darbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;
1.11. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē
norādīta pozīcija);
1.12. Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti Līgumā;
1.13. Būvniecības darbi – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana
un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu
pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJAM
jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem
normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus un sagatavotu Būvobjektu nodošanai
ekspluatācijā;
1.14. Būvobjekts (būve) – Būvprojektā noteiktā Saldus pilsētas teritorijas daļa, kuru saskaņā ar
šo Līgumu PASŪTĪTĀJS ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM rekonstruēt, ar būvdarbu
veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;
1.15. Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;
1.16. Sapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvniecības
dalībnieku darba sanāksmes protokols;
1.17. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā – LR Ministru kabineta noteikumos Nr.299
„Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā sastādīts akts par
būvniecības darbu atbilstību Būvprojekta prasībām. Pieņemšanas komisijas parakstīto aktu
piecu darbdienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par
pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu;
2.

Līguma priekšmets
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2.1.

Līguma priekšmets ir <tiek norādīts attiecīgais priekšmets>, iepirkuma identifikācijas
Nr. SNP 2012/….ELFLA

2.2.

PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un
materiāliem, pieaicinot konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, veikt Līguma
2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem, konkursa nolikumu, konkursa piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA
aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā
kārtībā, kāda noteikta LR būvniecības tiesību aktos.

2.3.

BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic rekonstrukcijas būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem,
būvdarbu tāmei, VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2011. gada 28. decembrī
apstiprinātām Ceļu specifikācijām 2012, konkursa nolikumam, BŪVUZŅEMĒJA
konkursa piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei, Būvprojektam, būvprojekta
Tehniskajām specifikācijām, ja puses nav vienojušās savādāk. Uzmērījumu un kvalitātes
novērtējumam tiek piemērotas augstākās no paredzētajām prasībām.

2.4.

Ja starp PUSĒM rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos
ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu.

2.5.

Veicot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro, LR tiesību akti, būvniecību regulējošie
normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.

2.6.

BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā,
turpmāk tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu
sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un būvobjekta
nodošanai ekspluatācijā.

2.7.

BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus atbilstoši Naudas plūsmas grafikam.

2.8.

Darbu izpildes grafiks ir šī Līguma …. Pielikums.

2.9.

Naudas plūsmas grafiks ir ši Līguma….Pielikums.

2.10.

Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:

2.10.1. Būvdarbu tāmi;
2.10.2. Naudas plūsmas grafiku;
2.10.3. Darbu izpildes grafiku;
2.10.4. Darbu programmu (Darbu veikšanas projektu), kas izstrādāta saskaņā ar
BŪVUZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumu, VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā
komisijā 2011. gada 28. decembrī apstiprinātām Ceļu specifikācijām 2012 un
07.06.2005. MK noteikumu Nr.395 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05
"Darbu veikšanas projekts"" prasībām;
2.10.5. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Konkursa
piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības,
veicot būvdarbus" IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu.
2.10.6. Sapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;
2.10.7. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;
2.10.8. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.
2.11.

Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to
izmaksas, tajā skaitā:

2.11.1. Darbu organizācijai un vadībai;
2.11.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;
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2.11.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
2.11.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai
PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu
prasībām;
2.11.5. mobilizācijai un demobilizācijai;
2.11.6. palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai;
2.11.7. iespējamie sabiedriskā transporta pārvadājumu papildus izdevumi, ja satiksmi paredzēts
novirzīt pa apvedceļiem;
2.11.8. saskaņojumu un atļauju iegūšanai;
2.11.9. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;
2.11.10.

satiksmes organizēšanai;

2.11.11.

nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;

2.11.12.
darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi,
apraksti, plāni, grafiki u.tml.);
2.11.13.
kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi,
dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.);
2.11.14.
būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm
un iestrādei;
2.11.15.

iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;

2.11.16.

pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;

2.11.17.

darbaspēkam;

2.11.18.

vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;

2.11.19.

organizācijai un administrēšanai;

2.11.20.

tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;

2.11.21.

plānoto peļņu;

2.11.22.
atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
publicitātes vadlīnijas prasībām būvlaukumā uzstādāmo informatīvo plakātu (2 gab.)
izgatavošanai un uzstādīšanai;
2.11.23.
transporta kustības organizēšanai būvdarbu laikā pa blakus esošajām ielām,
nodrošinot piekļūšanu būvlaukumam pieguļošajiem īpašumiem, kā arī speciālo dienestu VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība u.c.- piekļūšanai (ceļa satiksmi regulējošie
līdzekļi, aprīkojums-ceļa zīmes; apbraucamo ielu shēmas, vadstatņi u.c.; gājēju tiltiņi,
laipas);
2.11.24.
apbraucamo ielu un ceļa uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanai būvniecības
laikā, t.sk. laistīšanai, slaucīšanai, greiderēšanai, bedrīšu remontam;
2.11.25.
būvlaukuma teritorijas uzkopšanai, uzturēšanai tehnoloģisko pārtraukumu laikā,
t.sk. laistīšanai, slaucīšanai, attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ar pretslīdes materiāliem ;
2.11.26.
telpu un aprīkojuma nodrošināšanai darba vadības apspriedēm, strādniekiem
u.tml.;
2.11.27.

līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.

2.11.28.
Ja Ceļu specifikācijās minētie darbi – Uzmērīšana un nospraušana, Gruntēšana,
Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, kas ir nepieciešami kā sagatavošanas darbi
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būvdarbu līgumā minētu darbu izpildei, būvdarbu līgumā nav minēti kā atsevišķi darbi,
tad būvuzņēmējam šo darbu izpilde ir jāparedz, bet ar to izpildi saistītie izdevumi
jāiekļauj būvdarbu līgumā minēto darbu cenās.
2.12.

Darbu veikšanu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis _________,
tel. _________.

2.13.

Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA
pārstāvis _____________, tel______________.

2.14. Būvuzraugs ir ……….., tel. ………….
2.15. Autoruzraugs ir ……….., tel…………….
2.16. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības
darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma
noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai
pagarināšanai.
2.17.

Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (c/z, skataku vāki, skataku grodi, caurtekas,
betona apmales, salizturīgais slānis, šķembu maisījums, frēzmateriāls) ir PASŪTĪTĀJA
īpašums un nododami PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvja
norādījumiem, ja puses nevienojas savādāk.
3.

Līguma stāšanās tiesiskā spēkā un Līguma nodrošinājums

3.1.

Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas tiesiskā spēkā Līguma abpusējas
parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti un Līgums pilnā apjomā stājas tiesiskā
spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 4.
Pielikumā dotajā formā ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.

3.2.

5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas,
BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 5.28 punktā
paredzēto Līguma nodrošinājumu – bankas garantiju (galvojumu) 10 % (desmit
procentu) apmērā no Līguma kopējās summas latos (LVL). Līguma nodrošinājumu var
sniegt Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas
dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

3.3.

Pēc Līguma nodrošinājuma saņemšanas PASŪTĪTĀJS pārbauda iesniegtā Līguma
nodrošinājuma atbilstību nosacījumiem, kuri ietverti Konkursa nolikuma 4. Pielikumā
dotajā formā, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā nosūta
BŪVUZŅĒMĒJAM Paziņojumu par Līguma stāšanos tiesiskā spēkā.

3.4.

Ja Līguma nodrošinājums 3.2 punktā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais
nodrošinājums neatbilst Konkursa nolikuma 4. Pielikumā dotajā formā ietvertajiem
nosacījumiem, PASŪTĪTĀJS 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM
motivētu Paziņojumu par Līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību, un
abpusēji parakstītais Līgums zaudē spēku ar nokavējuma vai neatbilstošā nodrošinājuma
iesniegšanas dienu.
4.

4.1.

Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM
par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir Ls …………. (…………… lati un
…..santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
4.2.
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek uzrādīts BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītajos
rēķinos atbilstoši spēkā esošajai LR nodokļu likumos noteiktajai likmei.
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4.3.
Darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM priekšapmaksu
(avansu) Ls ……… (……………………….lati un …………..santīmi) bez PVN 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz Līgumā
norādītos dokumentus un attiecīgo rēķinu.
4.4.
Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras
nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus.
4.5.
Katrā atsevišķā izcenojamā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas
attiecīgās Darba daļas veikšanai.
4.6.
Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav
paredzēti Būvprojektā un Līgumā, BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pamatotu
izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumu, uz kura pamata, PASŪTĪTĀJS var ierosināt
veikt Būvprojekta grozījumus, ja tādi nepieciešami.
4.7.
Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar LR
Publisko iepirkumu likumu.
4.8.
Līgumā neparedzēti darbi var tikt apmaksāti no PASŪTĪTĀJA finanšu rezerves
neparedzētiem darbiem.
4.9.
Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par
neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.
4.10.
Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem
piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.
4.11.
Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem (darbu
daļām), kam analogu Līgumā nav, cenu (būvdarbu izmaksas) nosaka:
4.11.1. Ceļu būvdarbiem (darbu daļām) - pēc Autoceļu būvniecības darbu veidu vienības
izcenojumiem, kas norādīti VAS „Latvijas valsts ceļi” kataloga pēdējā redakcijā;
4.11.2. Pārējiem darbiem (darbu daļām) - pēc Būvdarbu izmaksu kataloga (BIK) pēdējā
redakcijā.
4.12.
Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to
rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
4.13.

Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:

4.13.1. Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas Būvprojekta
dokumentācijā;
4.13.2. Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus PUSES
nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.
4.14.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot
izpildāmo darbu apjomu.
4.15.
PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic latos ar pārskaitījumu
BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena,
kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.
4.16.
Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma
dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem. Maksājumi tiks veikti par
faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem darbiem, tas ir par Būvobjektā iebūvētajiem
būvelementiem un materiāliem saskaņā ar Būvprojektu, atbilstoši ikmēneša paveikto
Būvniecības darbu procentuālajam novērtējumam, kuru līdz nākamā mēneša 05.datumam
sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis , pret parakstu iesniedz to PASŪTĪTĀJA pārstāvim,
vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJS 5
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4.17.
Ja BŪVUZŅĒMĒJS nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA
parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu
(aktu) vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt
ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus (darbu daļu) , akti šī Līguma izpratnē tiks
uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida
pretenzijām. Šajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēju sagatavot aktus ar
norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav, un iesniegt akta kopiju
PASŪTĪTĀJAM kopā ar atbilstošu rēķinu. PASŪTĪTĀJA pienākums ir apmaksāt šo
rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4.18.
Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu (darbu daļas) procentuālā
novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu
BŪVUZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktiem
Līgumā paredzētajiem darbiem.
4.19.
Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam
novērtējumam sastādītos rēķinus, PASŪTĪTĀJS apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā
no rēķina saņemšanas dienas.
4.20.

No katra maksājuma PASŪTĪTĀJS ietur 10% garantijas laika nodrošinājumu.

4.21.
Garantijas
laika
nodrošinājuma
ieturējumu
PASŪTĪTĀJS
atmaksā
BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit ) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas
ekspluatācijā akta apstiprināšanas un garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanu
PASŪTĪTĀJAM.
4.22.
BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksātā priekšapmaksas summa tiek dzēsta proporcionāli
ikmēneša izpildītajiem darbiem (darbu daļai).
4.23.
Par Līguma summas paaugstināšanas pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas
atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Būvdarbu tāmē, Būvdarbu tāmē neievērtētiem
elementiem, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi
saistītajiem pasākumiem.
5.
5.1.

Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi.

Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā ar Būves nodošanu ekspluatācijā
ir līdz 2012.gada 31. augustam, ieskaitot.
5.2.
Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu,
sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu.
5.3.
BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Darbus nekavējoties pēc Būvatļaujas kopijas
saņemšanas no PASŪTĪTĀJA.
5.4.
BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Darbus saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīviem aktiem saskaņoto Būvprojektu Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā,
atbilstoši Naudas plūsmas grafikam un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu
ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
5.5.

Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai ar savstarpēju vienošanos.
6.

6.1.

BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.

BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi:

6.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;
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6.1.2. Būvatļaujas saņemšanai, iesniegt PASŪTĪTĀJAM rīkojumu par Darbu vadītāja
iecelšanu un Darbu vadītāja parakstīto „Saistību rakstu”;
6.1.3. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darbu programmu (Darba veikšanas projektu) saskaņā
ar savu konkursa piedāvājumu;
6.1.4. Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes
kontroles metodes būvobjektam. Darba programmā ietvertās informācijas apjoms
jānorāda atbilstoši VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2011. gada 28.
decembrī apstiprinātām Ceļu specifikācijām 2012 un 07.06.2005.MK noteikumu
Nr.395,,Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05,,Darbu veikšanas projekts””
prasībām:
6.1.4.1.DARBA PROGRAMMĀ IETVERAMĀ INFORMĀCIJA
(pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”)
•
Vispārēji dati:
o vadošais personāls(nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā) (pēc CS
2012);;
o būvatļaujas kopija(pēc CS 2012);;
o būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija(pēc CS 2012);;
o apdrošināšanas polišu kopijas; (pēc CS 2012);
o Satiksmes organizācijas projekts (saskaņā ar darba izpildes laika grafiku) (pēc CS 2012);.
•
Grafiki:
o darba izpildes laika grafiks(pēc CS 2012)(atbilstoši naudas plūsmas grafikam);
o naudas plūsmas grafiks (pēc CS 2012)(atbilstoši veidnēm Pielikumā);
•
Apraksti, plāni un apliecinājumi:
o darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti(brīvā formā par katru darba
veidu, iekļaujot izmantojamās galvenās būvmašīnas un iekārtas) (pēc CS 2012);
o pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns(tabulas veidā) (pēc CS 2012);
o būvmateriālu testēšanas rezultāti (pēc CS 2012);;
o ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti,
priekšprojekts un darba formula) (pēc CS 2012);.
o
Būvplakātu skices (saskaņotas ar Pasūtītāju un Būvuzraugu)
o Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu
tehniskie risinājumi (pēc LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”)
o Rīcība avārijas situācijās.
•
Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā):
būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma)
detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic
papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi
un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un produkta
kvalitāti atbilstoši prasībām.
Darba programmu sagatavo un apstiprina trijos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie
būvuzrauga, otrs BŪVUZŅĒMĒJA, trešais pie PASŪTĪTĀJA.
6.1.5. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums BŪVUZŅĒMĒJAM
jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātas
Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu (darbu daļu) veikt
nedrīkst.
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6.1.6. BŪVUZŅĒMĒJS rīko Darbu vadības apspriedes (nodrošina telpas, aprīkojumu ), kurās
piedalās Darbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un PASŪTĪTĀJA pārstāvis:
6.1.6.1.Darbu vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā
Darba izpildes laikā;
6.1.6.2.Pirmā Darbu vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;
6.1.6.3.Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un
atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. BŪVUZRAUGS protokolē Darba vadības
apspriedes un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem PASŪTĪTĀJA pārstāvim, Autoruzraugam un Būvuzņēmējam.
6.1.7.

Pirms Darbu uzsākšanas izgatavot un uzstādīt būvlaukumā nepieciešamās informatīvās
plāksnes.

6.1.7.1.Informatīvajām plāksnēm jābūt krāsainām, noturīgām pret laika apstākļu – lietus, sniega,
sala u.tml., iedarbību.
6.1.8. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji
būvelementu un materiālu iestrādei;
6.1.9. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar kvalificētu
būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi
atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes
prasībām. Būvdarbu vadītāja nomaiņa iepriekš jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi;
6.1.10. Darba programmā iekļaut Darba kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu;
6.1.11. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Būvprojektā norādītos materiālus un
būvelementus;
6.1.12. Būvniecības darbu gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un
ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti
ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;
6.1.13. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem
jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa
likumdošanas akti;
6.1.14. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā
procesa ievērošanu;
6.1.15. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu,
konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt Būvuzraugam dokumentus par
visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;
6.1.16. Līdz katra mēneša 05.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim atskaiti (aktu) par
iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem;
6.1.17. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo
dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM
izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes
novērtējuma dokumentu (aktu). Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt
vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša
Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu;
6.1.18. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;
6.1.19. Ar pilnvarojumu no PASŪTĪTĀJA veikt visu nepieciešamo atzinumu un saskaņojumu
saņemšanu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;
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6.1.20. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM par
saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām,
inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;
6.1.21. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un
būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām un uzturēšanu tehnoloģisko pārtraukumu
laikā; laistīt, slaucīt un uzturēt (greiderēt; labot bedrītes) pievadceļus un ceļu uz atbērtni,
nepasliktinot seguma stāvokli;
6.1.22. Būvniecības darbu gaitā veikt sarunas ar būvprojekta autoru par visiem projekta
elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi Būvprojektā. Darbu gaitā
radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves ir jābūt
starp būvprojekta autoru un BŪVUZŅĒMĒJU saskaņotam izpildes variantam.
BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJU par visiem gadījumiem, kuri
tiek izskatīti saskaņā ar šī Līguma punkta nosacījumiem;
6.1.23. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā
apkopoto projekta darba un izpilddokumetāciju (izpildmērījumu kopijas grafiskā un
digitālā veidā dwg, dgn formātā), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu
apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo atbilstības deklarāciju
kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;
6.1.24. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt
bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;
6.1.25. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA
Būvniecības darbu gaitā;

pārstāvja

netraucētu

piekļūšanu

Būvobjektam

visā

6.1.26. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu
procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un
izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;
6.1.27. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un
darbībām šī Līguma izpildē;
6.1.28. Būvniecības darbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, nozīmīgo
konstrukciju elementu uzrādīšanu, ne mazāk kā 24 stundas iepriekš brīdinot
PASŪTĪTĀJA pārstāvjus;
6.1.29. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var
prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
6.1.30. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos
nepieciešamo atkāpi no Būvprojekta, Darba programmas un citas tehniskās
dokumentācijas;
6.1.31. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības
trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam;

darbos

konstatētos

6.1.32. Uzturēt spēkā Līgumā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu
nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas
līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;
6.1.33. Iepriekš saskaņotā laikā ierasties uz Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā;
6.1.34.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs organizē darba komisiju, kuras rezultāts ir
visu būvniecības dalībnieku parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts, kas kļūs par pamatu
savstarpēji parakstītam apliecinājumam par būves gatavību ekspluatācijai.

6.1.35. Pildīt citus no Līguma un LR normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA
pienākumus.
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6.2.

BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības:

6.2.1. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, Latvijas
Būvnormatīvu, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un
termiņā izpildītiem Darbiem;
6.2.2. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem
būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.
6.2.3. Ierosināt PASŪTĪTĀJAM nomainīt Būvuzraugu Būvobjekta, ja Būvuzraugs kvalitatīvi
nepilda savus pienākumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03
"Būvuzraudzības noteikumi";
6.2.4. Konkursa piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīšanu rakstveidā saskaņot ar
PASŪTĪTĀJA pārstāvi un būvuzraugu.
6.3.

BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie
radušies šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.
7.

PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.

7.1.

Izņemt Būvatļauju un tās kopiju iesniegt BŪVUZŅĒMĒJAM pirms Būvniecības darbu
uzsākšanas;

7.2.

Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

7.3.

Piedalīties BŪVUZŅĒMĒJA noteiktajās Darbu vadības apspriedēs vienu reizi nedēļā
visā Līguma Darbu izpildes laikā;

7.4.

Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA ikmēneša
izpildīto būvdarbu apjomus;

7.5.

Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to
BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu;

7.6.

Veikt grozījumus paredzētajā Būvniecības darbu apjomā;

7.7.

PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju
samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk.
ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis
BŪVUZŅĒMĒJS.

8.1.

8.2.

8.
Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.
Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments
ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis
un līdz nākamā mēneša 05.datumam pret parakstu iesniedz Pasūtītāja pārstāvim, vai
izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJS 5
(piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA
iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējumu
un iesniegto izpilddokumentāciju.
Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt
par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5
(piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotais
pārstāvis, saskaņā ar Būvuzrauga atzinumu sastādīs un iesniegs BŪVUZŅĒMĒJAM, vai
nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz BŪVUZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu
defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus PASŪTĪTĀJS
uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem).
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8.3.

Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”,
tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī noteicot to
novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai.

8.4.

Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav
iebildumu, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz
PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas
parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. PASŪTĪTĀJAM nav tiesības
noraidīt un neakceptēt koriģēto aktu.

8.5.

Jebkurā gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS nav saņēmis akceptēto koriģētu aktu, koriģētais
akts ir uzskatāms par akceptētu, un par pamatu atbilstošā rēķina iesniegšanai
PASŪTĪTĀJAM. Saņemto rēķinu PASŪTĪTĀJAM jāapmaksā atbilstoši šī Līguma
noteikumiem.

8.6.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības
ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un
BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem
vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie
eksperti.

8.7.

BŪVUZŅĒMĒJS, savlaicīgi, ar ierakstītu vēstuli, ne mazāk kā 5 darba dienas pirms šajā
Līgumā paredzēto Būvniecības darbu pabeigšanas termiņa paziņo PASŪTĪTĀJAM par
plānoto visa Būvniecības darbu apjoma (Būvobjekta) nodošanas termiņu un kārtību.

8.8.

Visa Būvniecības darbu apjoma (Būvobjekta) nodošanas - pieņemšanas pasākumiem
PUSES paredz 5 (piecas) darba dienas.

8.9.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu Būvniecības darbu apjomu
(Būvobjektu), ja:
a) tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un
Būvprojekta prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā;
b) nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti
Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā
PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti;

8.10.

Šī Līguma 7.9.punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto
trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu.

8.11.

Pēc konstatēto defektu/trūkumu novēršanas Būvniecības darbu pārbaudes attiecībā uz
konstatēto defektu/trūkumu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāveic ne ilgāk kā 3 (trīs) darba
dienās, skaitot no BŪVUZŅĒMĒJA rakstveida paziņojuma saņemšanas.

8.12.

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekti/trūkumi ir novērsti, ir uzskatāms, ka
BŪVUZŅĒMĒJS ir izpildījis Līgumā paredzēto Būvniecības darbus pilnā apjomā un
Būvobjekts ir nodots PASŪTĪTĀJAM.

8.13.

Par visa Būvniecības darbu apjoma izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM,
puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar
PASŪTĪTĀJA pārstāvi un būvuzraugu saskaņotu Būvniecības darbu nodošanas pieņemšanas aktu.

8.14.

Kopā ar Būvniecības darbu nodošanas - pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz
PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti.
Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties
pieņemt izpildītos būvdarbus.
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8.15.

Par Būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā
BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
9.

PASŪTĪTĀJS

paziņo

PUŠU atbildība. Līguma laušana.

9.1.

BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumu, kas radies
viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un
zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma
saistību izpildes.

9.2.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot
BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja
BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām neveic Darbus
Būvobjektā vai nokavē izpildes termiņus.

9.3.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot
BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas
iepriekš, ja:
a) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus būvmateriālus, kas
konstatēts ar būvuzrauga atzinumu un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas
saņemšanas, turpina tos pielietot un neveic neatbilstību novēršanu;
b) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un
citu normatīvu aktu noteikumus, kas konstatēts ar Būvuzrauga atzinumu un pēc
PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un
citu normatīvu aktu noteikumus.

9.4.

Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 8.2. vai 8.3.punktos minētajos gadījumos izmanto savas
tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.

9.5.

10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma
izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības
darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši
Līguma noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic
apmaksu par tiem saskaņā ar šo Līgumu.

9.6.

BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:
a) PASŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par
30 (trīsdesmit) dienām;
b) PASŪTĪTĀJS kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.

9.7.

PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja
saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par
maksātnespējīgu.

9.8.

Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ tiks nokavēts šī Līguma noteikumos
paredzētais 4.1.punktā minētais darbu izpildes termiņš, BŪVUZŅĒMĒJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no Līguma 3.1. punktā
noteiktās Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 %
(desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

9.9.

Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts
BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, ja tas noticis
PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, PASŪTĪTĀJS maksā
BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma
summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no
kopējās Līguma summas.
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9.10.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.

9.11.

PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas
Civillikumu un citiem normatīviem aktiem.

9.12.

PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā
līgumā paredzētos gadījumos.
9. Nepārvarama vara

9.1.Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem
apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes,
valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, ES struktūrfondu
finansējuma aizkavēšana, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir
ārpus līgumslēdzēju kontroles.
9.2.PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI.
Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš
tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem,
līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes
10. Garantijas
10.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu izpildīto Būvniecības darbu (t.sk.
piegādāto materiālu) garantijas laiks ir ….. kalendārie mēneši, skaitot no būves
ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas.
10.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski (ar ierakstītu
vēstuli vai personīgi iesniedzot BŪVUZŅĒMĒJAM pret parakstu) paziņots
BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas uz
defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs)
dienām, bet PUSES var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai.
Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem
gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā).
Pie defektu akta sastādīšanas PUSES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru
atzinums ir obligāts izpildīšanai PUSĒM. Izdevumus par eksperta sniegtajiem
pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
10.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā,
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM.
Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir
ticis sastādīts.
10.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu
materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS
apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu
novēršanu un pabeigt to ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu
novēršanas termiņš tiek noteikts PUSĒM vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas,
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un
defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta
sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas
periodu ir kļūdains
10.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā,
BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu 00
santīmi) apmērā par katru kavējuma dienu.
10.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās
novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz
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BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to
rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) dienas pirms darbu uzsākšanas.
10.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas
PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam
pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi.
BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā
PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.
11. Apdrošināšana
11.1.

BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:

a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties
PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām BŪVUZŅĒMĒJA darbības, bezdarbības vai
neuzmanības rezultātā BŪVDARBU veikšanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta
28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu būvniecībā” prasībām, limits - ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās
līguma summas.
b) pretendenta visu risku apdrošināšanu (t.sk. tehnisko līdzekļu vai kontroliekārtu, kas
atrodas būvlaukumā; būvobjekta apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem būvdarbu
gaitā; būvobjekts pret bojājumiem), limits – ne mazāk kā kopējā līguma summa;
11.2. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polišu kopijas 5 (piecu)
darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas.
12. Nobeiguma noteikumi.
12.1. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi realizēt PASŪTĪTĀJA
Būvobjekta būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un
izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
12.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem,
un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.
12.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu,
pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek
risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) dienu laikā pēc
strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības
atbilstoši LR Civilprocesa likuma normām.
12.4. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā
gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un tā kļūst par neatņemamu
sastāvdaļu.
12.5. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits
dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.
12.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei.
Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (3) trīs eksemplāros uz 14 (četrpadsmit)
lapām. Divi eksemplāri atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZŅĒMĒJA. Visiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
12.7.

Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums atklātam konkursam id. Nr. SNP 2012/..ELFLA
uz …. (……………..) lapām;
2. Pielikums - Darbu izpildes kalendārais grafiks uz ____ lapām;
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3. Pielikums – Naudas plūsmas grafiks uz __ lapas;
4. Pielikums – Tāmes uz____ lapām.
13. PUŠU paraksti un rekvizīti.
PASŪTĪTĀJS

BŪVUZŅĒMĒJS

Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Reģistrācijas Nr. 90009114646
Konts :……………
Banka: Valsts kase
Bankas kods: …………..

……………………
Juridiskā adrese:……….., …….., LV…….
Reģistrācijas Nr. ……………
Konts: LV…………….
Banka: …………………
Bankas kods:……………
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